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УДК 341.645.5:342.413 DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1467596 А.А. ГРИНЧАК, доцент кафедри державного будівництва Національного юридичного  університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент,  м. Харків, Україна; e-mail: a.a.grynchak@nlu.edu.ua; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1246-9968 ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ A.A. GRYNCHAK, Ass. Professor, Department оf State Construction, Yaroslav Mudryi National Law University,  Ph.D. in Law, Associate Professor, Kharkіv, Ukraine; e-mail: a.a.grynchak@nlu.edu.ua; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1246-9968 PRACTICE OF EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  ON THE FEATURES OF INSTITUTIONALIZATION  OF POLITICAL PARTIES IN THE FOREIGN COUNTRIES  Постановка проблеми Ускладнення форм і методів діяльності полі-тичних партій, зростання їх ролі у суспільстві закономірно призвело до їх юридичної інститу-ціоналізації. Якщо конституції зарубіжних країн 19 ст. жодним чином не згадували про політичні партії, хоча вже тоді партії відігравали суттєву роль у політичному і державному житті, то на сьогодні вони є повноцінним конституційно-правовим інститутом. Функціонування політич-ної системи і політичних інститутів у зарубіжних країнах викликає неабиякий інтерес у науковців. Значну увагу привертають теоретичні і практич-ні аспекти створення і функціонування партій, як таких, що приходять до влади, так і які знахо-дяться в опозиції.  Вказана проблематика викликає значний нау-ковий інтерес як у вітчизняних, так й у зарубіжних дослідників. Так, М. Дюверже (Maurice Duverger) розглядав питання походження політичних пар-тій, дав об’єктивну оцінку їхніх місця та ролі в сучасному демократичному суспільстві, сфор-мулював найважливіші закономірності впливу виборчої системи та парламентаризму на їхній розвиток, визначив критерії класифікації партій і партійних систем [1]. Т. Бевз досліджує процес інституціоналізації, аналізуючи підходи до ви-значення поняття у зарубіжній та вітчизняній науковій літературі, детальніше зосередившись на аналізі правової регламентації політичних партій в Україні [2]. Л. Павлова аналізує практи-

ку держав-членів Ради Європи, що стосується застосування державою припустимих обмежень щодо права на свободу асоціації, закріплених у п.2 ст.11 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод, рішеннях Єв-ропейської комісії та Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо застосування державами законного втручання в здійснення конвенційних прав і свобод, дійшовши висновку, що абстрак-тність, невизначеність формулювань допусти-мих обмежень сприяли розвитку і визнанню свободи розсуду держав при їх застосуванні. Однак, зазначає вчена, контрольні функції Ко-місії та Суду щодо обґрунтованості законного втручання держави сприяли конкретизації Су-дом понятійного апарату інституту дерогації (припустимих обмежень) і створювали додаткові гарантії для реалізації закріплених в Конвенції прав і свобод. Але авторка не аналізує інші принципи, сформовані практикою Суду, щодо різних аспектів діяльності політичних партій [3]. Наприклад, О. Акбулут (Olgun Akbulut) [4] та І. Мерсель (Yigal Mersel) [5], аналізуючи рішення ЄСПЛ, зосередилися тільки на такому аспекті, як ліквідація політичних партій. Дж. Макбрайд (Jeremy McBride), досліджуючи сутність і хара-ктер міжнародних гарантій свободи об’єднання, закріплених в Європейській конвенції з прав лю-дини, акцентує увагу на свободі об’єднань і ро-зумінні терміну "об’єднання", роблячи огляд сві-тових і регіональних процедур, які слугують 
© Гринчак А.А., 2018 
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гарантією реалізації свободи об’єднання [6]. По-за уваги цього автора залишаються різноманітні аспекти діяльності політичних партій як виду об’єднань, порушення щодо яких і є метою да-ного дослідження. Різноманітність підходів щодо регулювання відносин, пов’язаних із створенням та функціо-нуванням політичних партій, обсягів такого ре-гулювання на рівні законодавств європейських держав, наявність неврегульованих аспектів призводить до необхідності вирішувати неви-значеності через звернення до Європейського Суду з прав людини. Тому різноманітні аспекти нормативно-правового регулювання політичних системи у європейських державах часто стають предметом розгляду ЄСПЛ в рамках аналізу порушень ст.11 Європейської конвенції про за-хист прав людини і основних свобод 1950 р., що і є метою даного дослідження. Її новизна поля-гає у висвітленні змісту сформованих практикою ЄСПЛ принципів щодо реалізації ст.11, які сто-суються особливостей правового регулювання діяльності політичних партій у європейських країнах. Завданням статті є виокремлення ос-новних підходів ЄСПЛ щодо встановлення по-рушень ст.11 з боку держав у відносинах з полі-тичними партіями. Інституціоналізація як невід’ємна риса  сучасного конституціоналізму  На сьогодні інституціоналізація політичних партій, тобто наділення їх статусом політичного і правового інституту, набуває особливого зна-чення [7, с.73]. Йдеться, перш за все, про поря-док їх утворення й регулювання внутрішньої структури та політичної діяльності. Протягом тривалого часу ці питання були поза межами правового регулювання держави; політичні пар-тії розглядалися державною владою як приватні організації, подібні різного роду клубам і това-риствам. Ситуація змінилася, коли партії були визнані складовою частиною політичної системи спочатку доктриною, а потім і конституційним правом багатьох держав. Однак ступінь право-вого регулювання політичних партій та його ха-рактер далеко не однакові в різних країнах. У да-ний час можна виділити два основні методи регулювання правового статусу та порядку дія-льності політичних партій: зовнішній і внутрішній. Зовнішній метод регулювання здійснюється за допомогою прийняття конституцій, звичайних парламентських законів і винесення судових рішень. У низці конституцій, прийнятих після Другої світової війни, є положення, що стосують-ся політичних партій (Конституція Данії 1953 р., 

Конституція Ісландії 1944 р., Португалії 1976 р, Основний закон ФРН 1949 р., Конституція Італії 1947 р. тощо). Ступінь деталізації та визначеності цих положень різна, але сама їх наявність є спе-цифічною рисою сучасного конституціоналізму. Наведемо кілька найбільш типових прикладів. У конституціях, прийнятих після Другої світо-вої війни, виділяються спеціальні статті, прис-вячені політичним партіям: у ст.49 Конституції Італії закріплюється право громадян "вільно об’єднуватися в партії, щоб демократичним шляхом сприяти визначенню національної полі-тики"; в Основному законі ФРН установлюються певні вимоги до організації та діяльності полі-тичних партій – свобода освіти, демократичні принципи внутрішньої організації, публічна звіт-ність про фінансове положення (ст.21); в Кон-ституції Франції 1958 р. свобода створення і здійснення діяльності партій передбачає необ-хідність дотримання національного суверенітету і демократії (ст.4). Конституційні положення є основою законо-давчої регламентації діяльності політичних пар-тій. Найбільш типовим прикладом у цьому від-ношенні є закон про партії ФРН 1967 р., у пункті 1 § 2 якого сказано, що партіями є "об’єднання громадян, які постійно або протягом тривалого часу впливають на формування політичної волі народу в масштабі Федерації або окремих зе-мель і мають намір сприяти представництву на-роду в німецькому Бундестазі або ландтагу, як-що вони реально можуть на це претендувати, судячи з розмірів і міцності їх організації за кіль-кістю членів і по їх діяльності на внутрішньопо-літичній арені". Закони, що регулюють інституці-оналізацію політичних партій, були прийняті також у Фінляндії, Італії, Великобританії, Порту-галії, Австрії, Іспанії, Мексиці та ряді інших кра-їн. Різного роду закони, що стосуються діяльно-сті політичних партій, були прийняті в США (Закон про контроль над комуністичною діяльні-стю 1954 р., закони про виборчі права 1965 р. і 1970 р. , Закон про федеральних виборчих кам-паніях 1974 р.), хоча в Конституції США 1787 р. і 27 поправках до неї не міститься жодних натяків на створення і діяльність політичних партій. Од-нак слід зауважити, що в конституціях і вибор-чих законах окремих штатів США містяться чис-ленні положення, що стосуються організації і діяльності політичних партій. До числа актів зо-внішнього регулювання організації і діяльності політичних партій відносяться й рішення судів, які мають право здійснення конституційного кон-тролю, що особливо типово для США і ФРН.  
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Внутрішній метод регулювання здійснюється самими політичними партіями через їх центра-льні і керівні органи на місцях. Усі партії неза-лежно від ступеня їх організаційної оформлено-сті володіють певною внутрішньою структурою, між різними партійними органами існують інсти-туціолізовані відносини [8, с.153–154].  Практика ЄСПЛ щодо особливостей  інституціоналізації політичних партій,  її класифікація Незважаючи на удосконалення правового регулювання політичних відносин, окремі аспек-ти діяльності політичних партій залишаються невизначеними. Це призводить до необхідності звертатися до судових органів. Є значна прак-тика Європейського суду щодо вирішення пи-тань про наявність порушень ст.11 Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-бод 1950 р., які стосуються політичних партій (громадських об’єднань), та яку можна класифі-кувати таким чином: 1) розмежування об’єднань приватного і пуб-лічного права: Бартольд (Barthold) проти Німеч-чини; Ле Компт, Ван Левен і Де Мейер (Le Соmp-tе, Van Leuven and De Meyere) проти Бельгії; Сигурдур А. Сигурйонсон (Sigurdur A. Sigurjons-son) проти Ісландії; Шассану (Chassagnou) та інші проти Франції тощо; 2) політичної діяльності партій: "Ватан" (Vatan) проти Росії; Жечев (Zhechev) проти Бол-гарії; Комуністична партія та Унгуреану (Partidul Comunistilor (Nepeceristi) and Ungureanu) проти Румунії; Об’єднана комуністична партія Туреч-чини (United Communist Party of Turkey) та інші проти Туреччини; Партія "Рефах" (Партія бла-годенства) (The Welfare Party) та інші проти Ту-реччини; Партія свободи та демократії (Freedom and Democracy Party (ÖZDEP)) проти Туреччи-ни; Президентська партія Мордовії (Presidential Party of Mordovia) проти Росії; Селим Саадак (Selim Sadak) та інші проти Туреччини; Соціалі-стична партія (Socialist Party) та інші проти Ту-реччини; Цонев (Tsonev) проти Болгарії; Язар (Yazar) та інші проти Туреччини тощо; 3) питання реєстрації/перереєстрації об’єд-нання: Горжелик (Gorzelik) та інші проти Польщі; Жечев (Zhechev) проти Болгарії; Ісмаїлов (Ismayilov) проти Азербайджану; Комуністична партія та Унгуреану (Partidul Comunistilor (Nepeceristi) and Ungureanu) проти Румунії; Ко-рецький (Koretskyy) та інші проти України; Мос-ковське відділення Армії Порятунку проти Росії; Президентська партія Мордовії (Presidential Party of Mordovia) проти Росії; Рамазанова 

(Ramazanova) та інші проти Азербайджану; Си-диропулос (Sidiropoulos) та інші проти Греції; Цонев (Tsonev) проти Болгарії тощо; 4) законність цілей та методів діяльності: Го-ржелик (Gorzelik) та інші против Польщі; Комуні-стична партія та Унгуреану (Partidul Comunistilor (Nepeceristi) and Ungureanu) проти Румунії; Об’єднана комуністична партія Туреччини (United Communist Party of Turkey) та інші проти Туреччини; Партія "Рефах" (Партія благоденст-ва) (The Welfare Party) та інші проти Туреччини; Партія свободи та демократії (Freedom and Democracy Party (ÖZDEP)) проти Туреччини; Се-лім Саадак (Selim Sadak) та інші проти Туреччи-ни; Соціалістична партія (Socialist Party) та інші проти Туреччини; Цонев (Tsonev) проти Болгарії; Язар (Yazar) та інші проти Туреччини тощо; 5) організація національних меншин: Горже-лик (Gorzelik) та інші проти Польщі; Сидиропу-лос (Sidiropoulos) та інші проти Греції тощо; 6) діяльність профспілок: Густафссон (Gus-tafsson) проти Швеції; Національна профспілка поліції Бельгії (National Union of Belgian Police) проти Бельгії; Сибсон (Sibson) проти Сполуче-ного Королівства; Рада профспілок державних службовців (Council of Civil Service Unions) про-тив Сполученого Королівства; Уілсон, Націона-льна рада журналістів (Wilson, National Union of Journalists) та інші проти Сполученого Королівст-ва; Шведська профспілка залізничників (Swedish Engine Drivers’ Union) проти Швеції; Шмідт и Да-льстрем (Schmidt and Dahlström) проти Швеції; Юнг, Джеймс и Вебстер (Young, James and Webster) проти Сполученого Королівства тощо; 7) ліквідація об’єднання: Об’єднана комуніс-тична партія Туреччини (United Communist Party of Turkey) та інші проти Туреччини; Партія "Ре-фах" (Партія благоденства) (The Welfare Party) та інші проти Туреччини; Партія свободи та демок-ратії (Freedom and Democracy Party (ÖZDEP)) проти Туреччини; Соціалістична партія (Socialist Party) та інші проти Туреччини; Язар (Yazar) та інші проти Туреччини; 8) негативне право на свободу асоціації (сво-бода від примусового членства): Густафссон (Gustafsson) проти Швеції; Сибсон (Sibson) проти Сполученого Королівства; Сигурдур А. Сигурйо-нсон (Sigurdur A. Sigurjonsson) проти Ісландії; Шассану (Chassagnou) та інші проти Франції; Юнг, Джеймс и Вебстер (Young, James and Webster) проти Сполученого Королівства тощо; 9) обмеження в правах членів об’єднання:  N.F. проти Італії; Гранде Орієнте Д’Італіа ді Па-лаццо Джустініані (Grande Oriente d’Italia  
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di Palazzo Giustiniani) проти Італії; Жданок (Zdanoka) проти Латвії; Піроглу та Каракайя (Piroglu and Karakaya) проти Туреччини; Уілсон, Національний союз журналистів (Wilson, National Union of Journalists) та інші проти Сполученого Королівства; Фогт (Vogt) проти Німеччини тощо; 10) обмеження на членство в об’єднаннях для окремих категорій осіб: Ахмед (Ahmed) та інші проти Сполученого Королівства; Реквеньї (Rekvényi) проти Угорщини; Рада профспілок державних службовців (Council of Civil Service Unions) проти Сполученого Королівства; Фогт (Vogt) проти Німеччини тощо [9,10]. Зупинимося на окремих аспектах формуван-ня і діяльності політичних партій [11], як вони тлумачаться у рішеннях ЄСПЛ.  Основні принципи прецедентного права  Суду щодо реалізації ст.11 Конвенції Право створювати асоціацію виокремлюєть-ся з практики суду. Головним аспектом права на свободу асоціацій є можливість громадян за-сновувати відповідно до законодавства союзи для здійснення спільних дій в сфері спільних інтересів. Без наявності цієї можливості право на об’єднання не матиме практичного значення. Наявність положень національного законодав-ства, що захищають свободу асоціацій, а також правозастосовна практика держави вказують на рівень розвитку демократії в цій країні. Держави перевіряють відповідність цілей і діяльності асоціації національному правому порядку спо-собами, сумісними з Конвенцією, факт перевір-ки також є предметом перегляду конвенційними органами [9, с.100–104]. Дуже часто зміст ст.11 Конвенції Суд розгля-дає з позиції важливості ролі політичних партій у забезпеченні плюралізму і демократії. Асоціа-ції, сформовані для інших цілей (релігійні орга-нізації, громадські об’єднання тощо), також віді-грають важливу роль у забезпеченні належного функціонування демократії. Плюралізм буду-ється на визнанні та повазі різноманіття і дина-міки культурних традицій, етнічної та культурної ідентичності, релігійних вірувань, творчих, літе-ратурних і соціально-економічних ідей і концеп-цій. Гармонійна взаємодія осіб і груп, що воло-діють різними відмітними характеристиками, представляється особливо важливим для дося-гнення соціальної спільності. В здоровому фун-кціонуючому громадянському суспільстві участь громадян у демократичних процесах в більшій мірі досягається через їх приналежність до об’єднань або організацій, в яких вони інтегру-

ються з іншими та діють в ім’я спільної мети [9, с.18–22, 42–50]. Беручи до уваги, що здійснення принципу плюралізму є неможливим без того, щоб асоціа-ції могли вільно висловлювати свої ідеї та думки, Суд також визнає, що свобода слова в розумінні статті 10 Конвенції є одним із завдань свободи об’єднань. Такий взаємозв’язок дуже багато ва-жить у випадках, коли позиція держави щодо об’єднання формується на підставі реакції уряду на погляди і заяви Асоціації [12, § 59; 13, § 85]. Безумовно, держави мають право захищати самих себе від того, щоб мета і діяльність асо-ціацій не порушували національні правові нор-ми, проте вони повинні зробити це у спосіб, який враховує зобов’язання держав за Євро-пейською конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод [9, c.42–50, 100–104; 12, § 57; 14, § 54].  Конвенція вимагає, щоб будь-яке втручання в здійснення права на свободу асоціацій було оцінено належним чином з урахуванням "необ-хідності в демократичному суспільстві". Обґрун-товане втручання – це втручання, суть якого випливає з принципів демократичного суспільс-тва [9, c.54–62]. Термін "необхідний", який вико-ристовується в статті 11 Конвенції, не має такої гнучкості в інтерпретації, як термін "корисний" або "бажаний". Незважаючи на те, що інтереси осіб можуть бути випадково спрямовані на ко-ристь тієї чи іншої групи, демократія означає, що погляди більшості превалюють не завжди. Пови-нен бути досягнутий баланс, який створить умо-ви для чесного і належного ставлення до мен-шин, а також дозволить уникнути зловживань з боку домінуючих груп [9, с.113–118, 119–126]. Усі виключення, встановлені ст.11 Конвенції, не можуть бути витлумачені двояко; тільки об-ґрунтовані і законні причини можуть виправдати обмеження свободи асоціацій. Тому, кажучи про ступінь необхідності втручання відповідно до п.2 ст.11, держава жорстко обмежена межами "мо-жливого виправданого втручання", які розгля-даються Судом. Європейський суд дає оцінку рішенням національних органів [9, с.105–110]. Коли Суд виносить своє рішення, його завдан-ням не є обґрунтування своєї думки перед наці-ональною владою, а перегляд обставин справи в контексті статті 11 Конвенції і раніше винесе-них рішень. Це не означає, що рішення буде обмежено перевіркою сумлінності, ретельності і розсудливості виконання державою-відповіда-чем зобов’язань по Конвенції. Суд повинен та-кож звернути увагу на передбачуване втручання 
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в право в обставинах конкретної справи і визна-чити, чи було втручання "відповідним законній меті", чи було воно "обґрунтованим і необхід-ним". Суд повинен переконатися, що націона-льні суди належним чином застосовували стан-дарти, що відповідають принципам статті 11 Конвенції і, більш того, що в своїх рішеннях во-ни ґрунтувалися на об’єктивній оцінці фактів справи. Суд вказує на те, що свобода асоціацій не абсолютна і що в певних справах слід брати до уваги той факт, що необхідність захищати конве-нційні права може привести до обмеження інших прав чи свобод, встановлених Конвенцією [15, § 47, § 50]. Складно збалансувати конфлікт інди-відуальних інтересів і прав. Обставини справи можуть включати в себе розгляд політичних і соціальних питань, вирішення яких може істотно відрізнятися на різних стадіях розвитку демок-ратичного суспільства [16, § 48]. При оцінці пропорційності втручання держа-ви у діяльність політичної партії до уваги бе-реться природа і характер оспорюваних дій держави [17, § 49]. Більш того, Суд визнав, що в деяких справах застосування рішучих, або на-віть радикальних, заходів, включаючи негайну і постійну конфіскацію майна організації тощо, може бути виправдане відповідно до статті 11 Конвенції [9, с.105–110; 10, с. 241–255]. В результаті аналізу основних напрямків дія-льності політичних партій загалом, можна зро-бити висновок, що найактивніше більшість полі-тичних сил себе проявляють під час виборчого процесу. Це цілком логічно, бо вибори є найпо-ширенішою процедурою формування загально-державних і місцевих органів влади у зарубіж-них країнах, легалізованим способом прийти до влади представникам різних соціальних і полі-тичних груп. Невизначеності у виборчому зако-нодавстві призводять до ситуацій, коли, бажаю-чи перемогти, учасники виборчого процесу вдаються до "хитрощів". Зрозуміло, що це спри-чиняє реакцію офіційної влади. Ілюстративним прикладом можна навести справу "Горжелик (Gorzelik) та інші проти Польщі" [18]. Так, Суд за-значає, що суть плюралізму і демократії полягає в компромісі, який досягається в діалозі різних сторін і груп осіб. Іноді потрібно бути готовими обмежити деякі зі своїх свобод, щоб сприяти за-безпеченню стабільності в державі. Це, зокрема, стосується ставлення до виборчої системи, яка має велике значення в демократичній державі.  Заявники у справі були польськими громадя-нами, які бажали зареєструвати нову організа-

цію під назвою "Союз людей сілезької націона-льності". Польська влада відмовила в реєстра-ції даного об’єднання на підставі того, що і на-зва організації, і певні положення союзного меморандуму про асоціацію, який характеризує сілезців як "національну меншину", і припуска-ла, що їх реальними намірами була зміна поло-жень виборчого законодавства, яке надає при-вілеї "національним меншинам". Суд встановив, що в обставинах зазначеної справи дії влади (відмова в реєстрації) були виправдані з точки зору захисту виборчої системи держави – сис-теми, яка є необхідним елементом належного функціонування "демократичного суспільства" в тлумаченні ст.11 Конвенції. Польська влада, обґрунтовуючи відмову в реєстрації асоціації заявників під назвою "Союз людей сілезької на-ціональності", ґрунтувалися на тому, що запро-понована назва і конкретні положення союзного меморандуму про асоціацію, що характеризує сілезців як "національну меншину", мають на увазі, що істинними намірами заявників був "об-хід" положень виборчого закону країни. Важли-вий також і факт, що визнання даної етнічної групи "національною меншиною" в процесі ре-єстрації асоціації заявників автоматично прив-ласнювало б їм право на спеціальні привілеї, які надаються національним меншинам законодав-ством [18, § 64]. Надалі влада спиралася на позицію (з якою заявники не погоджувалися) про те, що сілезці є не "нацією" чи "національною меншиною", а швидше однією з етнічних груп польських гро-мадян. Відповідно, назва, обрана заявниками для асоціації, обманювала б громадськість і су-перечила б закону. Обґрунтовуючи свою пози-цію, уряд посилався на принцип рівності перед законом, стверджуючи, що реєстрація асоціації, заявленої як "Союз людей сілезької національ-ності", може привести до дискримінації по від-ношенню до інших етнічних груп. Суд підкреслив, що в його обов’язки не вхо-дить висловлення власної думки щодо обґрунто-ваності заяви про приналежність сілезців до "на-ціональних меншин". Насправді, інтерпретація формулювання "національна меншина" пред-ставляється Суду найбільш складною - навіть в контексті міжнародно-правових актів, в т. ч. Ра-мкової конвенції Ради Європи про захист націо-нальних меншин. У даний час польське законо-давство не дає чіткого однакового визначення даного терміну. Привілеї, передбачені законом в контексті законодавства про парламентські вибори, надаються виключно зареєстрованим 
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асоціаціям національних меншин. У той же час, на місцевому рівні не існує законодавчо встано-вленої процедури визнання національного або іншого меншість [18, § 45, § 53]. Отже, групи, які не були визнані національними меншинами в рамках двосторонніх угод про співпрацю між країнами (згадані, серед іншого, в § 53), можуть отримати тільки "непряме" визнання в якості національної меншини – через процедуру ре-єстрації асоціацій.  Суд, однак, зазначив, що ключовий аспект цієї справи полягає в оцінці того, чи була у зая-вників можливість сформувати асоціацію для цілей, перерахованих в § 7 заявленого ними меморандуму про асоціацію, положення якого включали, наприклад, цілі "пробудження і поси-лення національної свідомості сілезців". Суду було необхідно встановити, чи були засновники асоціації готові до компромісу з питань, на обго-воренні яких наполягала держава. Ці питання стосувалися, як вже було зазначено, назви асо-ціації та змісту § 30 меморандуму про асоціа-цію. Суд далі зазначив, що позиція влади з цьо-го приводу не здається йому необґрунтованою. Параграф 30 меморандуму про асоціацію свід-чить, що Союз є організацією сілезької націона-льної меншини. Три вирішальних і найбільш спірних слова цієї фрази – "організація", "націо-нальне" і "меншість" – містяться також в статті 5 (1) Закону про парламентські вибори, що пе-редбачає умови звільнення від набору певного відсотка голосів, необхідних для прийняття уча-сті в розподілі місць в Парламенті. Збіги в тер-мінології, а також спірність назви організації, запропонованої заявниками, створює враження про те, що в майбутньому члени асоціації бу-дуть, крім прагнення до досягнення програмних цілей, намагатися брати участь у виборах. У зв’язку з цим Суд не міг не відзначити, що заявники могли би розвіяти сумніви влади, про-сто змінивши або виправивши назву асоціації. Ці зміни, на думку Суду, не мали б важких нас-лідків для діяльності Союзу як асоціації, не пе-решкоджали б досягненню членами асоціації поставлених цілей [18, § 65]. Засновники асоці-ації не погоджувалися з пропозицією влади, тим саме підтвердивши її думку про завуальоване бажання цієї асоціації в подальшому брати участь у виборах. Ще один аспект правового регулювання дія-льності політичних партій і їх взаємовідносин з органами державної влади є предметом розг-ляду ЄСПЛ – процедура реєстрації політичних партій. Так, аналізуючи судову практику можна 

зробити висновок, що Суд може розглядати ві-дмову в реєстрації об’єднання як втручання в реалізацію права на свободу асоціацій [9, c.100–104; 12, § 53; 14, § 60; 18, § 52; 19, § 27; 20, § 43]. Зволікання органу влади у відповіді на заявку про державну реєстрацію громадського об’єднання може бути де-факто відмовою в ре-єстрації. Організація, яка не має статусу юриди-чної особи, не має правоздатності в тій же мірі, що і зареєстроване громадське об’єднання. Не-обґрунтовано тривалий розгляд заявки про ре-єстрацію можна вважати втручанням у реаліза-цію права на свободу асоціацій [14, §§ 54–60]. Подібне втручання буде вважатися порушенням ст. 11 Конвенції, за винятком випадків, якщо таке "передбачене законом", переслідує одну або кіль-ка законних цілей, закріплених п.2 ст.11 Конвен-ції та є "необхідним для досягнення в демокра-тичному суспільстві" даних цілей [9, с.113–118]. Суд вбачає, що аргумент уряду про необхід-ність втручання полягав в тому, що тільки дер-жава має право регулювати діяльність неурядо-вих організацій на своїй території. Таким чином, на думку уряду, відмова в реєстрації була необ-хідною для забезпечення належного функціону-вання державної системи реєстрації організацій. Суд підкреслює, що здійснення державою захис-ту громадян і установ від організацій, які своєю діяльністю можуть заподіяти їм шкоду, має бути чітко регламентоване і лише обґрунтовані і пере-конливі причини можуть виправдати подібне об-меження прав і свобод [10, с.187–199; 18]. Політичний та інституційний устрій держав-членів має відповідати принципам, закріпленим в Конвенції. В даному контексті не має великого значення, чи є відповідні положення конститу-ційними [21] або тільки законодавчими [22]. Як тільки ці норми стають засобом, використовува-ним державою для здійснення своєї юрисдикції, вони повинні бути перевірені на відповідність Конвенції. Не може бути ніякого виправдання перешко-джання діяльності політичної групи тільки з огляду на її бажання публічно обговорювати роль населення в державі і брати участь в полі-тичному житті нації для того, щоб відповідно до демократичних правил знайти рішення, прийня-тне для всіх зацікавлених осіб. Суд дотримується думки, що політична партія може проводити кампанії зі зміни законів, пра-вових і конституційних основ держави при наяв-ності двох умов: використані кошти в усіх від-ношеннях повинні бути законними і демократич-ними; запропоновані зміни повинні відповідати 
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фундаментальним демократичним принципам. Політична партія, чиї лідери підбурюють звер-нення до насильства або пропонують політику, яка не відповідає одному або декільком прави-лам демократії або спрямована на знищення демократії і порушення демократичних прав і свобод, не може посилатися на Конвенцію в яко-сті захисту проти заходів, прийнятих на підставі перерахованих причин [9, с.105–110; 23, § 7]. Також не можна виключати ситуацію, коли програма політичної партії або заяви її лідерів можуть приховувати її справжні цілі і наміри. Щоб упевнитися, що це не так, зміст програми і заяви партії повинні порівнюватися з реальними діями партії і її лідерів, а також з позиціями, яких вони дотримуються в цілому [9, с.54–62]. Однак за відсутності будь-яких конкретних дій, які змушують припускати інше, немає причин сум-ніватися в щирості програми партії. Партію не можна "карати" по суті за здійснення своєї сво-боди вираження думок. Також посилання в програмі партії на право самоствердження "національних або культурних меншин", з огляду на контекст, що не підбурює до відокремлення від держави, має намір підк-реслити, що запропонований політичний проект повинен ґрунтуватися на демократично вира-женій згоді національних меншин. Так, за одні-єю із справ партію, яка орієнтувалася на інте-реси курдів, було ліквідовано настільки швидко, що у її членів не було часу себе проявити. Та-ким чином, ліквідація партії була непропорційна переслідуваній меті і, отже, не була необхідною в демократичному суспільстві [9, с.74–79]. У законодавстві зарубіжних країн існують різ-номанітні підходи щодо встановлення вимог для створення політичних партій. Аналізуючи їх, Суд готовий погодитися з тим, що вимоги, що пред’являються до мінімальної чисельності і представленості партії в регіонах, а також лікві-дація партії на підставі невідповідності даним вимогам, можуть бути продиктовані наміром держави захистити національну безпеку, запобі-гти заворушенням і гарантувати права інших осіб, а, отже, переслідуються законні цілі в світ-лі ст.11. Але, наприклад, у справі Республікан-ська партія Росії проти Росії, Суд не вважав пе-реконливим те, що вимоги до мінімальної чисельності були необхідними, щоб уникнути зайвої фрагментації парламенту, оскільки та ж мета досягається в Росії 7 % виборчим бар’є-ром і нормою, яка передбачає, що тільки ті пар-тії, які представлені в Державній Думі або пред-ставили певну кількість підписів, можуть 

висувати кандидатів на вибори. У відповідь на аргумент, що тільки ті об’єднання, які представ-ляють інтереси значної частини суспільства, повинні мати право на статус політичної партії, Суд підкреслив, що маленькі групи меншин та-кож повинні мати можливість засновувати полі-тичні партії та брати участь у виборах з метою проведення в парламент своїх представників. Було відзначено також, що зобов’язання приво-дити кількість членів у відповідність з часто мін-ливим національним законодавством, укупі з регулярними перевірками положення з членст-вом, накладає непропорційний тягар на полі-тичні партії в Росії. Настільки часті зміни у вибо-рчому законодавстві можуть сприйматися як спроба маніпулювати законами про вибори на користь партії влади [24]. Висновки Отже, свобода асоціацій поряд зі свободою зібрань, свободою вираження поглядів та пра-вом на справедливий судовий розгляд є одним з фундаментальних прав людини, без забезпе-чення яких фактично неможливий ефективний захист будь-яких інших прав. Саме від ситуації з фундаментальними правами в країні в найбі-льшій мірі залежить розвиток громадянського суспільства, а отже, і механізмів ефективного контролю за владою. Без можливості збиратися разом, створювати об’єднання для захисту прав і втілення їхніх спільних інтересів, вільно висло-влювати різні думки і позиції, відстоювати свої інтереси в суді громадяни не можуть брати участь у вирішенні суспільних проблем і сприяти просуванню більш високих стандартів захисту прав людини. Правове регулювання державою зазначених відносин може бути і надзвичайно деталізованим, і, навпаки, дуже стислим. Але в будь-якому випадку ЄСПЛ підкреслює важливість здійснення такого регулювання із врахуванням сформованих судовою практикою принципів: 1) право на свободу об’єднання проявляється насамперед у здатності громадян засновувати політичні партії відповідно до закону; 2) визнан-ня важливості ролі політичних партій у забезпе-ченні плюралізму та демократії; 3) свобода ви-раження поглядів у значенні статті 10 Конвенції є однією з цілей свободи об’єднання та тісно по-в’язана зі статтею 11; 4) втручання у здійснення права на свободу об’єднань оцінюється з ура-хуванням необхідності демократичного суспіль-ства (держава суворо обмежується "можливим обґрунтуванням втручання"); 5) свобода об’єд-нання не є абсолютною (необхідність захисту деяких прав може обмежувати інші права або 
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свободи, встановлені Конвенцією); 6) пропорцій-ність державного втручання у діяльність політич-них партій; 7) відмова зареєструвати асоціацію та затримка реагування на заяву про державну реєстрацію органами влади є втручанням у ре-алізацію права на свободу об’єднання; 8) вимо-
ги щодо мінімального числа та представництва партії в регіонах, а також ліквідація партії на під-ставі невідповідності цим вимогам відповідає ст.11 (якщо це продиктовано наміром держави захищати національну безпеку, запобігти заво-рушенням і гарантувати інші права). СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Дюверже М. Политические партии / пер. с фр. Л. А. Зиминой. М.: Академический проект, 2002. 560 с.  2. Бевз Т. А. Інституціоналізація політичних партій як процес. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. 2011. Вип. 3. С. 31–44.  3. Павлова Л. Правомерные ограничения государством права на свободу ассоциаций по Европейской конвенции прав человека. Европейские стандарты в области свободы объединений: сб. науч. тр. / науч. ред. А. Вашкевич. Мн.: Тесей, 2004. С. 65–75. (Проблемы конституционализма). URL: http://www.lawtrend.org/wp-content/uploads/2014/03/PavlovaEK1.doc.  4. Olgun Akbulut. Criteria Developed by the European Court of Human Rights on the Dissolution of Political Parties. Fordham International Law Journal. 2010. Volume 34. Number 1. РР. 1–34. URL: https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=2281&context=ilj. 5. Yigal Mersel. The dissolution of political parties: The problem of internal democracy. International Journal of Constitutional Law, Volume 4, Number 1, 2006, pp. 84–113. DOI: http://doi.org/10.1093/icon/moi053.  6. Макбрайд Дж. Право на свободу объединения по Европейской конвенции прав человека: теория и практика. URL: https://www.osce.org/ru/odihr/37861?download=true. 7. Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс: підручник. К.: Юрінком Інтер, 2008. 480 c.  8. Мишин А. А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: учебник для вузов. М.: ЗАО Юстицинформ, 2006. 512 с.  9. Избранные решения Европейского суда по правам человека. Статья 11 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод / сост.: К. Баранов, В. Громова, Н. Звягина, Д. Макаров. М.: Московская Хельсинская группа, 2012. 200 с.  10. Свобода ассоциаций: сборник документов / сост. Е. Тонкачева, Г. Черепок, Т. Рудкова. IV. Избранные решения Европейского суда по правам человека. Минск: ФУАинформ, 2009. 368 с. URL: http://www.lawtrend.org/wp-content/uploads/2014/03/SA-4R-173-3321.pdf. 11. Руководящие принципы по свободе объединений. URL: https://www.osce.org/ru/odihr/160961?download=true. 12. Case of the United Macedonian Organisation Ilinden and Ivanov V. Bulgaria. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70678. 13. Case of Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden v. Bulgaria. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59689. 14. Case of Ramazanova and Others V. Azerbaijan. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-79301. 15. Otto-Preminger-Institut v. Austria. 20.09.1994. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57897. 16. Handyside v. United Kingdom. 07.12.1976. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57499. 17. Okcuoglu v. Turkey [GC], № 24246/94. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58277. 18. Горжелик (Gorzelik) та інші проти Польщі. 20.12.2001. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170420. 19. Политическая организация "Партидул комунистилор (непечеристи)" и Унгуреану против Румынии. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-185689. 20. Справа "Цонєв проти Болгарії" ("Tsonev v. Bolgaria"). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-125901. 21. Гитонас (Gitonas) и другие против Греции. 01.07.1997. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-100748. 22. Матье-Моэн (Mathieu-Mohin) и Клерфейт (Clerfaut) против Бельгии. 02.03.1987. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104013. 23. Lawless v. Ireland. 01.07.1961. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57518. 24. Case of Republican Party of Russia v. Russia. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104495. REFERENCES 1. Dyuverzhe, M. (2002). Politicheskiye partii [Political parties]. Moskva: Akademicheskiy proyekt (in Russ.).  2. Bevz, T. A. (2011). Instytutsionalizatsiya politychnykh partiy yak protses [Institutionalization of political parties as a process]. Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalʹnykh doslidzhenʹ im. I. F. Kurasa, (3). 31–44 (in Ukr.). 
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РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS) Гринчак А. А. Практика Європейського Суду з прав людини щодо особливостей інституціо-налізації політичних партій у зарубіжних країнах. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 4. С. 6–16. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2018_4_3.pdf DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1467596 Проаналізовано практику Європейського Суду з прав людини щодо порушень ст.11 Європейської конвенції 1950 р., яка стосується свободи створення і діяльності політичних партій. Досліджуються основні принципи прецедентного права щодо реалізації зазначеної статті: право на свободу асоціацій проявляється передусім у можливості громадян засновувати відповідно до законодавства політичні партії; значущість ролі політичних партій у забезпеченні плюралі-зму і демократії; свобода слова в розумінні статті 10 Конвенції є одним із завдань свободи об’єднань і тісно пов’язана із ст.11; втручання в здійснення права на свободу асоціацій оцінюється з урахуванням необхідності в де-мократичному суспільстві; свобода асоціацій не абсолютна; принцип пропорційності втручання держави у діяльність політичних партій; відмова в реєстрації об’єднання і зволікання з відповіддю на заявку про державну реєстрацію з боку органу влади є втручанням в реалізацію права на свободу асоціацій Ключові слова: Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод; свобода створення політичних партій; правове регулювання політичних партій; принципи прецедентного права *** Гринчак А.А. Практика Европейского Суда по правам человека относительно особенностей институционализации политических партий в зарубежных странах  Проанализирована практика Европейского Суда по правам человека о нарушениях ст.11 Европейской конвенции 1950 г., которая касается свободы создания и деятельности политических партий. Исследуются основные принципы прецедентного права по реализации указанной статьи: право на свободу ассоциаций проявляется прежде всего в возможности граждан учреждать в соответствии с законодательством политические партии; значимость роли поли-тических партий в обеспечении плюрализма и демократии; свобода слова в понимании ст.10 Конвенции является одной из задач свободы объединений и тесно связана со ст.11; вмешательство в осуществление права на свободу ассоциаций оценивается с учетом необходимости в демократическом обществе; свобода ассоциаций не абсолют-ная; принцип пропорциональности вмешательства государства в деятельность политических партий; отказ в реги-страции объединения и промедление с ответом на заявку о государственной регистрации со стороны органа власти является вмешательством в реализацию права на свободу ассоциаций. Ключевые слова: Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод; свобода создания политиче-ских партий; правовое регулирование политических партий; принципы прецедентного права *** Grynchak A.A. Practice of European Court of Human Rights on the Features of Institutionalization of Political Parties in the Foreign Countries The article analyzes the practice of the European Court of Human Rights regarding violations of Art.11 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950), concerning the freedom of establish-ment and activities of associations (political parties and public associations). The abovementioned practice of the European Court of Human Rights can be classified as follows: 1) regarding the demarcation of the associations of private and public law; 2) on political parties/political activities; 3) regarding registration / re-registration of the association; 4) regarding the le-gitimacy of goals and methods of activity; 5) regarding organizations of national minorities; 6) on the activities of trade un-ions; 7) regarding the liquidation of the association; 8) regarding the negative right to freedom of association (freedom from compulsory membership; 9) regarding the restriction of the rights of members of the association; 10) regarding the restriction of membership in associations for certain categories of persons. The main principles of case law concerning the implemen-tation of this article are examined: the right to freedom of association is manifested first of all in the ability of citizens to found political parties in accordance with the law; the importance of the role of political parties in ensuring pluralism and democra-cy; freedom of expression in the meaning of Article 10 of the Convention is one of the objectives of the freedom of associa-tion and is closely connected with Article 11; interference with the exercise of the right to freedom of association is assessed in the light of the need for a democratic society (the state is strictly limited to the "possible justification of the interference"); the freedom of association is not absolute (the need to protect some rights may limit the other rights or freedoms established by the Convention); the principle of proportionality of state interference in the activities of political parties; the refusal to regis-ter the association and the delay in responding to an application for state registration by the authorities is an interference to the realization of the right to freedom of association; the requirements for the minimum number and representation of the party in the regions, as well as the elimination of the party on the basis of non-compliance with these requirements, may be 
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dictated by the intention of the state to protect national security, prevent unrest and guarantee the rights of others, and therefore, comply with Art.11. Currently, two main methods of regulating the legal status and order of the activities of political parties can be distinguished: external and internal. Regardless of the extent of legal regulation by the state of relations relat-ed to the creation and activities of political parties, it must always be carried out according to the principles established by the judicial practice. Key words: European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms; freedom of political par-ties; legal regulation of political parties; principles of case law
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УДК 342.7 DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1467599 І.І. ДАХОВА,  доцент кафедри конституційного права України  Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,  кандидат юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: dakhovairina77@gmail.com;  ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3252-2017 ОБМЕЖЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ: КОНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ І.І. DAKHOVА,  Ass. Professor, Chair of Constitutional Law of Ukraine, Yaroslav Mudryi National Law University, Ph.D. in Law,  Associate Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: dakhovairina77@gmail.com; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3252-2017 LIMITATION OF THE IMPLEMENTATION OF HUMAN RIGHTS  AND FREEDOMS: CONSTITUTIONAL REGULATION AND PRACTICE  OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  Постановка проблеми Згідно статті 21 Конституції України, права людини є невідчужуваними і непорушними; від-повідно до ч.2 ст.22 конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані, Основ-ний Закон містить положення про неможливість обмеження прав і свобод людини і громадяни-на. Однак функціонування суспільства і держа-ви обов’язково породжує ситуації, які вимагають від держави обмежити певні права і свободи, і потребують на окремі дослідження. Тому, на-приклад, в науковій розвідці обмежень прав і свобод людини М.В. Савчин розкрив зміст кри-теріїв обмеження прав людини, вказуючи, що систематика прав людини зумовлює ціннісно-інтерсуб’єктне визначення допустимих обме-жень основних прав, які мають бути зумовлені конкретними обставинами та нагальними пот-ребами в демократичному суспільстві. Вимога до демократичної структури суспільства, на ду-мку вченого, визначає стандарти інтерсуб’єкт-ності у встановленні критеріїв обмежень прав людини, які вимагають відповідати нагальній суспільній потребі, заснованій на повазі гідності людини та балансів інтересів між інтересами більшості і меншості [1, с.298]. В свою чергу, С.В. Шевчук у досліджені законодавчих обме-жень щодо реалізації конституційних прав і сво-бод, розкрив значення загальноправового принципу пропорційності для визначення кон-

ституційності таких обмежень [2, с.69–76], Аа-рон Барак (Aharon Barak) у роботі "Human rights and their limitations: the role of proportionality" та-кож наголошує на необхідності застосування принципу пропорційності при здійсненні обме-ження прав людини [3]. Джун М. Росс (June M. Ross) дослідив співвідношення обмеження прав людини у міжнародно-правових актах із можли-вістю та умовами такого обмеження, що міс-тяться в Канадській хартії прав і свобод [4]; С.В. Шевчук здійснив аналіз практики Європейського суду з прав людини щодо можливості обмежен-ня реалізації прав і свобод особи [5]; О.В. Скри-пнюк дослідив конституційно-правове регулю-вання обмеження прав і свобод людини і громадянина в Україні [6, с.5–11]. При цьому більш глибокого аналізу, що і є ме-тою статті, потребує питання співвідношення пі-дходів до нормативного регулювання обмеження реалізації прав людини в Конституції України та Європейській конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. До того ж практика Європейського Суду з прав людини щодо об-меження реалізації прав і свобод постійно роз-ширюється, що вимагає продовження наукових досліджень із зазначеної проблематики. Новизна роботи полягає у визначенні категорії обмеження реалізації прав і свобод людини, встановленні на основі аналізу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конституції України та 
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практики Європейського суду з прав людини змісту умов, сукупність яких, відома під назвою "трискладовий тест", забезпечує правомірність обмеження реалізації прав і свобод людини. Завданням статті є визначення категорії обме-ження реалізації прав людини, дослідження на підставі аналізу практики Європейського суду з прав людини таких елементів "трискладового тесту", як легальність, легітимна мета обмежен-ня та необхідність обмеження реалізації прав і свобод людини в демократичному суспільстві, а також здійснення аналізу норм Конституції Укра-їни щодо закріплення в них вказаних складових, які визначають правомірність обмеження реалі-зації прав та свобод особи.  Поняття обмеження реалізації прав людини У літературі зазначається, що, оскільки кож-на особа має певні обов’язки та відповідаль-ність перед суспільством, а зовнішній прояв суб’єктивних прав завжди є підставою для кон-флікту або втручання у права інших осіб, міжна-родне право визнає законність деяких обме-жень на користування правами [7, с.136]. Так, ст.29 Загальної декларації прав людини перед-бачає можливість такого обмеження, встанов-люючи при цьому, що при реалізації своїх прав і свобод людина повинна піддаватися тільки тим обмеженням, які встановлені законодавством з метою забезпечення визнання і поваги до прав і свобод інших і задоволення справедливих ви-мог моралі, громадського порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві.  Що стосується позиції України щодо питання можливості обмеження реалізації окремих прав і свобод, то вирішення цього питання почина-ється зі встановлення принципу неможливості їх обмеження. Так, ч.1 ст.64 Основного Закону встановлює, що конституційні права і свободи людини не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. Вказане положення Т.М. Слінько пропонує розглядати у взаємозв’язку з нормою, що міститься в ч.3 ст.22 Конституції України, згідно з якою при при-йнятті нових законів або внесенні змін до чин-них не допускається звуження змісту і обсягу існуючих прав і свобод. Так, Конституційний Суд України в Рішенні від 22.09.2005 року (справа про постійне користування земельними ділян-ками) підкреслив, що "звуження змісту й обсягу прав і свобод є їх обмеженням". Традиційно під поняттям "зміст прав людини" розуміють засоби і умови, за наявності яких у людини з’являються можливості задовольнити потреби, зокрема, що 

забезпечують її існування і розвиток. Обсяг прав людини – це їх сутнісна властивість, вира-жена кількісними показниками можливостей людини, які втілені у відповідні права, що не є однорідними і загальними [8, с.43]. Під обмеженням прав і свобод людини  М.В. Савчин розуміє втручання публічної влади у сферу приватної автономії індивіда виключно на підставі закону, яким запроваджуються певні заходи, спрямовані на забезпечення балансу приватних і публічних інтересів з метою захисту національної безпеки, громадського порядку, життя і здоров’я інших людей, авторитету пра-восуддя [1, с.291]. На думку інших авторів, об-меження прав і свобод представляє собою зако-нодавче звуження змісту та (або) обсягу прав і свобод людини щодо її можливостей мати, во-лодіти, користуватися й розпоряджатися соціа-льними цінностями, свободою дій і поведінки з метою захисту суверенітету і територіальної ці-лісності або громадського порядку, забезпечення економічної й інформаційної безпеки, охорони здоров’я, суспільної моралі й забезпечення захи-сту прав і свобод людини та є показником дер-жавних стандартів рівня життя людини [9, с.5]. Обмеження прав і свобод – правомірне, ці-леспрямоване кількісне та (або) якісне примен-шення у процесі правореалізації тих можливих моделей поведінки (правомочностей), які скла-дають основне право особи, з боку інших осіб [10, с.3]. Щодо даного визначення слід вказати, що таке применшення можливих моделей по-ведінки відбувається з боку не всіх осіб, а лише з боку держави та органів публічної влади. При цьому, встановлюючи принципи, цілі і юридичну форму обмежень, тобто основні (загальні) умо-ви обмежень прав і свобод, Конституція тим са-мим захищає людину і її права від дозвільних дій з боку держави, оскільки обмежує державну владу в можливості зазіхати на права людини, сферу її свободи [11, с.65]. Встановлені Конституцією України основи для правового обмеження прав і свобод людини і громадянина є необхідним елементом у сфері правового регулювання суспільних відносин. Але не можна забувати, що саме право є міри-лом свободи, яка не може бути абсолютною. Необхідно розмежовувати конституційні обме-ження і обмеження конституційних прав, які співвідносяться як загальне й особливе, оскіль-ки Конституція сама є певним обмежувачем ді-яльності держави, державних органів, суспільс-тва і людини. Закріплені у Конституції України підстави правового обмеження прав і свобод 
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людини та громадянина базуються на принципі поєднання приватних і публічних інтересів. У свою чергу, захист публічних інтересів предста-влений у правовому механізмі такими підстава-ми, як захист основ конституційного ладу і за-безпечення оборони країни та безпеки держави [11, с.64–65]. Говорячи про обмеження прав і свобод лю-дини, перш за все, слід вказати, що обмеженню підлягає не саме право, а його реалізація. На це вказується й у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка в статтях 8, 10, 11 закріплює положення, згідно з якими здійснення прав особи не підлягає жодним обмеженням, крім тих, які передбачені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах націо-нальної безпеки і суспільного спокою, з метою попередження злочинів, захисту здоров’я і мо-ральності або захисту прав і свобод інших осіб. Законність, легітимна мета та необхідність  у демократичному суспільстві як умови  правомірності обмеження реалізації прав  і свобод людини Для того, щоб обмеження реалізації будь-якого права було правомірним, необхідним є дотримання певних умов, сукупність яких є ві-домою під назвою "трискладовий тест". Тобто, з’ясовуючи, чи було правомірним втручання держави у конкретне право, Європейський суд з прав людини завжди перевіряє дотримання трискладового тесту, який включає в себе на-ступні умови: по-перше, чи була можливість об-меження реалізації права передбачена зако-ном; по-друге, чи є легітимною мета такого обмеження і, по-третє, чи є таке обмеження не-обхідним у демократичному суспільстві. Так, наприклад, у рішенні у справі "Savin v. Ukraine" від 18.12.2008 р. ЄСПЛ вказує, що втручання у права, гарантовані статтею 8 Кон-венції, є неправомірним, якщо воно здійснюєть-ся не "згідно з законом", не відповідає законним цілям і не може вважатися "необхідним у демо-кратичному суспільстві".  Що стосується законності, то слід врахову-вати позицію ЄСПЛ, неодноразово висловлену ним у різних справах, зокрема, у рішенні у спра-ві "S. and Marper v. the United Kingdom" від 04.12.2008 р.: "формулювання "згідно із зако-ном" наказує, що оскаржувані заходи щодо об-меження реалізації права повинні мати певні підстави в національному законодавстві та від-повідати принципу верховенства права. Закон повинен бути належним чином доступним і пе-редбачуваним, тобто, сформульованим достат-

ньо точно, щоби громадянин міг – з належною допомогою в разі необхідності – погоджувати з ним свою поведінку. У даному випадку йдеться про правову визначеність, що була запропоно-вана Ф. Гаєком як складова верховенства пра-ва, яка передбачає, що органи держави мають бути обмежені у своїх діяннях заздалегідь вста-новленими та оголошеними правилами, які да-ють можливість передбачити примусові заходи, що будуть застосовані представниками влади в певній ситуації [12, с.6].  При цьому поняття "закон" у практиці ЄСПЛ взагалі означає не лише акт парламенту, але й будь-яке джерело права певної держави, судове прецедентне право. Тому останні також можуть вважатися "законом", який дає підстави для встановлення обмежень за умови, якщо відпові-дні норми їх є чіткими та доступними [13, с.237].  У рішенні у справі "The Sunday Times v. the United Kingdom" від 26.04.1979 р. Європейський суд зазначає, що поняття "передбачене зако-ном", яке міститься в Конвенції, не лише вима-гає, щоб оскаржувані заходи були закріплені в національному праві, але й передбачає, що за-конодавство має бути достатньою мірою досту-пним, надавати особі можливість передбачати наслідки, тобто повинно бути сформульоване достатньо чітко, щоб дозволити людині узго-джувати з ним свою поведінку. Дуже важливо, що метою цих вимог є, зок-рема, гарантування особі адекватного юридич-ного захисту від свавільних посягань з боку пу-блічної влади на те чи інше суб’єктивне право людини у випадках, коли закон передбачає сво-боду правозастосовного розсуду ("Hashman and Harrup v. the United Kingdom" від 25.11.1999 р.). Ця позиція сформульована і в рішенні у справі "Olsson v. Sweden" від 24.03.1988 р.: "Норма не може розглядатися як "право", якщо її не сфор-мульовано з достатньою точністю так, щоб гро-мадянин мав змогу, якщо потрібно, з відповідни-ми рекомендаціями, певною мірою передбачити наслідки, які може потягти за собою вчинена дія" [14, с.61].  Але, як зазначалось вище, наявність лише такої складової, як передбачуваність законом, є недостатньою для визнання Судом правомі-рності втручання у право людини з боку дер-жави. Так, наприклад, у справі "Bartik v. Russia" від 21.12.2006 р. ЄСПЛ вказує, що обмеження реалізації права особи було встановлене зако-ном, але Суд визнав порушення владою Росій-ської Федерації пункту 2 статті 2 Протоколу  № 4 до Конвенції, що виявилось у незаконному 
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обмеженні права заявника на свободу пересу-вання, через відсутність іншої умови правомір-ності такого втручання – легітимної мети. Так, заявнику було відмовлено у видачі паспорту для виїзду за кордон через те, що він певний час працював у конструкторському бюро і мав доступ до таємної інформації. ЄСПЛ встановив, що вказане обмеження було передбачене зако-ном, оскільки чинні під час роботи заявника у КБ Закони СРСР від 20.05.1991 р. порядок виїзду з СРСР та в’їзду до СРСР громадян СРСР", Фе-деральний закон від 15.08.1996 р. "Про порядок виїзду з Російської Федерації та в’їзду до Росій-ської Федерації", Федеральний закон від 21.07.1993 р. "Про державну таємницю" перед-бачали тимчасове обмеження права на виїзд за кордон осіб, що мали доступ до відомостей, які містять державну таємницю. Таким чином, пер-ша складова трискладового тесту була дотри-мана, оскільки вказане обмеження було здійс-нене згідно з законом. Однак ЄСПЛ дійшов висновку, що таке обмеження не було необхід-ним у демократичному суспільстві і не переслі-дувало легітимну мету, оскільки мета поїздки заявника носила виключно приватний характер, загальна тривалість обмежень на виїзд заявни-ка за кордон склала 24 роки, при цьому розгляд уповноваженими органами РФ питання про мо-жливість видачі закордонного паспорта зводив-ся лише до формального питання про наявність допуску до державної таємниці. Суд вказав, що уповноважений державний орган також не розг-лянув питання про те, чи було обмеження права заявника на виїзд за кордон у приватних спра-вах все ще необхідним для досягнення законної мети, якій воно мало слугувати, і чи міг бути за-стосований менш суворий захід обмеження. Таким чином, для правомірності втручання у право людини необхідно, щоб можливість тако-го втручання була не лише передбачена зако-ном, а й здійснювалось задля досягнення легі-тимної мети, якою завжди є захист певних цінностей. Відповідно до принципу зв’язаності держави правом сутність обмежень прав люди-ни полягає у забезпеченні легітимного втручан-ня держави у приватну автономію індивіда з ме-тою забезпечення загального блага [1, с.291].  Практично завжди поряд з категорією "легі-тимна мета" застосовується поняття "пропор-ційність", яке означає, що обмеження реалізації прав і свобод має відповідати меті, для досяг-нення якої воно введено. Вимога відповідності засобу має на меті захистити людину від непо-трібного втручання органів державної влади. 

Пропорційність визначає сумірність між здійс-ненням основного права та необхідністю його обмежень. Саме критерій пропорційності забез-печує обґрунтований і легітимний характер об-межень основних прав. Принцип пропорційності включає в себе адекватність засобів поставле-ній меті, неприпустимість надмірних обмежень, неприпустимість сваволі, заборону формалізму [15, с.25–26].  У даному випадку слід згадати юридичну по-зицію Конституційного Суду України, висловле-ну ним у Рішенні від 02.11.2004 р., згідно з якою однією з основних засад права як регулятора суспільних відносин, одним із загальнолюдських вимірів права є справедливість, яку слід розгля-дати як властивість права, що виражається, зок-рема, у пропорційності юридичної відповідально-сті вчиненому правопорушенню, тобто йдеться про те, що покарання за злочин повинно бути домірним злочину. Справедливе застосування норм права також означає не тільки те, що пе-редбачений законом склад злочину та межі по-карання відповідатимуть одне одному, а й те, що покарання має перебувати у справедливому співвідношенні з тяжкістю та обставинами скоє-ного особою діяння. Адекватність покарання сту-пеню тяжкості злочину прямо випливає з прин-ципу правової держави, із сутності конститу-ційних прав і свобод людини і громадянина [16].   При розгляді справи "Vintman v. Ukraine" від 23.10.2014 р. було з’ясовано, що заявник, який був засуджений до 15 років позбавлення волі, та його мати неодноразово звертались до Дер-жавного департаменту України з питань вико-нання покарань з проханням про перевід заяв-ника до тюрми, розташованої ближче до місця проживання його матері-інваліда, щоб полегши-ти їй процес відвідування сина. Департамент неодноразово відмовляв заявникам, жодного разу не враховуючи особисту ситуацію заявника та його зацікавленість у збереженні родинних зв’язків і не надаючи достатніх обґрунтувань такої відмови. На думку Суду, таке втручання в особисте та сімейне життя заявника не було співрозмірним легітимній меті.  У рішенні у справі "Shvydka v. Ukraine" від 30.10.2014 р. ЄСПЛ також вказує на невідповід-ність державного втручання у реалізацію прав людини легітимній меті. Так, Г.М. Швидка після проведення офіційної церемонії покладання Президентом України вінка до пам’ятника Тара-су Шевченку, відірвала від вінка частину стрічки з написом "Президент України В.Ф. Янукович", чим висловила свою позицію щодо того, що через 
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певні причини пан Янукович не може називати-ся Президентом України. Районний суд м. Києва визнав заявницю винною у вчиненні дрібного хуліганства та наклав на неї стягнення у вигляді адміністративного арешту строком на десять діб. ЄСПЛ у ході розгляду справи дійшов висно-вку про наявність порушення державою статті 10 Конвенції через те, що національні суди за-стосували до заявниці, шістдесятитрьохрічної жінки, без судимостей, найбільш суворе пока-рання за правопорушення, яке не призвело до жодного насильства або загрози. ЄСПЛ не вба-чає у такому судовому рішенні жодного виправ-дання та необхідності та вважає захід таким, що є непропорційним переслідуваній меті. У рішенні у справі "S.A.S. v. France" від 01.07.2014 р. ЄСПЛ виніс рішення про відсут-ність порушення статей 8, 9 та 14 Конвенції у справі за заявою громадянки Франції, що є практикуючою мусульманкою, якій через набут-тя чинності 11.04.2011 року Законом, забороня-ючим закривати обличчя у публічних місцях, більше не дозволяється носити паранджу, що закриває все обличчя. На думку Суду, умови співіснування є легітимною метою обмеження, а держава у цьому випадку має широку свободу розсуду. Конвенція не містить єдиного універсального переліку підстав, за наявності яких обмеження реалізації права людини (втручання) відповідає легітимній меті, однак з аналіз окремих її статей дозволяє стверджувати, що правомірним є об-меження щодо реалізації прав особи, коли воно здійснюється задля захисту і охорони націона-льної та громадської безпеки, громадського по-рядку, економічного добробуту країни, здоров’я чи моралі, прав і свобод інших осіб (ч.2 ст.8, ч.2 ст.9 Конвенції), територіальної цілісності (ч.2 ст.10) або для запобігання заворушенням чи злочинам (ч.2 ст.8), запобігання розголошенню конфіденційної інформації чи для підтримання авторитету і безсторонності суду (ч.2 ст.10). Що стосується визначення змісту критеріїв обмеження реалізації основних прав особи в Основному Законі України, то слід вказати, що конституційна регламентація таких обмежень є диференційованою і залежить від особливостей здійснення конкретного суб’єктивного права [15, с.23]. Так, дослідивши конституційний текст, можемо виділити наступні підстави обмеження реалізації певних прав: запобігання або припи-нення злочину (ч.2 ст.29 передбачає можливість застосування до особи в такому випадку три-мання під вартою); врятування життя людей та 

майна, здійснення безпосереднього пересліду-вання осіб, що підозрюються у скоєнні злочину (згідно з ч.2 ст.30 з цією метою може бути обме-жена реалізація права особи на недоторканність житла); забезпечення інтересів національної безпеки, територіальної цілісності, громадського порядку, охорони здоров’я населення або захи-сту прав і свобод інших людей (задля охорони вказаних цінностей частиною 2 ст.36 Конституції України передбачена можливість обмеження реалізації права на свободу об’єднання у полі-тичні партії, громадські організації) тощо. В ці-лому, можна зробити висновок, що і Конвенція про захист прав людини і основоположних сво-бод, і Конституція України, встановлюючи об-меження реалізації певних прав і свобод особи, захищають спільні цінності, застосовуючи при цьому принцип забезпечення балансу суспіль-них і приватних інтересів.  Що стосується такої умови, як необхідність у демократичному суспільстві, то чітких універса-льних критеріїв того, що саме має включатись у це поняття, в Конвенції не міститься. Необхідність втручання в демократичному суспільстві означає, що держава має довести перед ЄСПЛ "нагальну суспільну потребу" у та-кому втручанні та у встановленні відповідних обмежень. При цьому така нагальна суспільна потреба повинна бути домірною до законної ме-ти, окресленої засобом втручання. Не даючи вичерпної відповіді на питання про те, що ж Конвенція вважає "демократичним суспільст-вом", Суд вказує на такі його ознаки, як толера-нтність, плюралізм, верховенство права, відсут-ність свавільного втручання у передбачені Конвенцією права людини ("Dudgeon v. United Kingdom" від "2.10.1981 р.) [13, с.238].  У вже згадуваній справі "Savin v. Ukraine" ЄСПЛ вказав, що визначаючи, чи було конкрет-не втручання "необхідним у демократичному суспільстві", Суд повинен встановити, чи були мотиви, наведені на виправдання втручання в реалізацію прав особи, доречними і достатніми, і чи був відповідний процес прийняття рішень справедливим і здатним забезпечити належний захист інтересів. В.В. Речицький вказує на те, що Конвенція вимагає, щоб реальному застосуванню обме-жень передувало виконання необхідної умови, а саме визнання необхідності таких обмежень не просто в державі, а в демократичній державі. Дещо спрощуючи це питання, можна сказати, що це означає приблизно наступне: "демокра-тична держава", на відміну від "простої" держави 
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вдається до накладення обмежень лише у крайньому випадку, тобто коли без цього вже очевидно не можна обійтися. У більшості ж ви-падків атмосфера демократичної держави є (має бути) такою, що вона сама по собі спону-кає індивідів до корекції їх дещо екстравагант-ної, зухвалої для суспільства поведінки. Крім того, суттєве значення тут має також притаман-ний демократичним державам високий рівень терпимості до проявів людського індивідуалізму, егоїзму чи егоцентризму. Простіше кажучи, де-мократичні держави запобігають зловживанню правами своєю терпимою атмосферою. У таких державах гідність людини цінується дуже висо-ко, відтак вони усіляко уникають проявів держа-вного примусу чи насильства [17, с.48].  Висновки Проведене дослідження дозволяє зробити та-кі висновки: 1) обмеження щодо реалізації прав і свобод людини – це передбачений законом захід тимчасового характеру, що застосовується до особи з боку держави з метою захисту суспіль-них цінностей, є необхідним у демократичному суспільстві і полягає в неможливості здійснення особою певного суб’єктивного права; 2) для правомірності державного втручання у право людини необхідно, щоб можливість такого втру-чання була передбачена законом, здійснюва-

лось задля досягнення легітимної мети, якою завжди є захист певних суспільних або держав-них цінностей, та була необхідною в демокра-тичному суспільстві. При цьому, виходячи із принципу правової визначеності, який є важли-вою складовою принципу верховенства права, закон, який вказує на можливість обмеження реалізації прав і свобод, має відповідати пев-ним умовам, до яких відносять, зокрема, яс-ність, чіткість і доступність; 3) при визначенні легітимної мети обмеження слід застосовувати принцип пропорційності, що полягає у співроз-мірності заходів, які застосовуються до особи з метою обмежити реалізацію її прав, з тими сус-пільними цінностями, які захищаються шляхом здійснення такого обмеження; 4) Конвенція про захист прав і основоположних свобод і Консти-туція України не містять універсального перелі-ку критеріїв та підстав обмеження реалізації прав і свобод особи, однак аналіз окремих ста-тей цих актів дає змогу стверджувати про ная-вність спільних цінностей, з метою захисту яких запроваджуються обмеження реалізації прав особи, до яких можна віднести національ-ну та громадську безпеку, громадський поря-док, економічний добробут країни, здоров’я чи мораль, права і свободи інших осіб, територіа-льну цілісність.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Савчин М. В. Сучасні тенденції конституціоналізму у контексті глобалізації та правового плюралізму: монографія. Ужгород: РІК-У, 2018. 440 с. 2. Шевчук С. В. Значення загальноправового принципу пропорційності для визначення конституційності законодавчих обмежень щодо реалізації конституційних прав і свобод (зарубіжний досвід). Вісник Академії правових наук України. 2000. № 1. С. 69–76. 3. Barak Aharon. Human rights and their limitations: the role of proportionality. URL: http://www.fljs.org/content/human-rights-and-their-limitations-role- roportionality-0. 4. June M. Ross Limitations on Human Rights in International Law: Their Relevance to the Canadian Charter of Rights and Freedoms. URL: https://www.jstor.org/stable/762242?seq=1#page_scan_tab_contents. 5. Шевчук С. Судовий захист прав людини: Практика Європейського суду з прав людини у контексті західної правової традиції. К.: Реферат, 2010. 848 с.  6. Скрипнюк О. В. Конституційно-правове регулювання обмеження прав і свобод людини і громадянина в Україні. Публічне право. 2011. № 3. С. 5–11. 7. Сорокун В. М. Міжнародно-правовий захист права на свободу совісті та віросповідання: монографія. Х.: Константа, 2010. 252 с.  8. Слінько Т. М. Правові підстави обмеження реалізації прав і свобод людини і громадянина. Україна і Європейський Союз: шлях до сталого розвитку: Збірник наук. статей за матер. І наук.-практ. конф.  з європ. права (м. Харків, 24 квітня 2018 р.) / ред. кол. А. П. Гетьман, І. В. Яковюк та ін. Харків, 2018. С. 41–46. 9. Осинська О. В. Обмеження прав і свобод людини: теоретико-прикладні аспекти: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2010. 20 с.  10. Стрекалов А. Є. Обмеження основних прав та свобод людини і громадянина як інститут конституційного права України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Харків, 2010. 20 с.  11. Сидорець Б. Обмеження прав людини (в контексті співвідношення Конституції України та Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод). Вибори та демократія. 2012. № 1 (31). С. 63–69. 
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Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_4_11.pdf. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1145745 (in Ukr.). 15. Savchyn, M. V. (2008). Osnovni konstytutsiyni kryteriyi obmezhennya prav lyudyny i osnovopolozhnykh svobod [The main constitutional criteria for limiting human rights and fundamental freedoms]. Vybory ta demokratiya, 2(16). 21–28 (in Ukr.) 16. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny (02.11.2004 No 15-zp/2004) (sprava pro pryznachennya sudom bilʹsh mʺyakoho pokarannya) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine dated 02.11.2004 No. 15-zp/2004 (case on the appointment by the court of a milder punishment)]. Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04 (in Ukr.). 17. Butkevych, V., & Rechytskyy, V. (2015). Prava i svobody ta obov’yazky lyudyny i hromadyanyna [Rights and freedoms and responsibilities of man and citizen]. Natsionalʹna bezpeka i oborona, (4). 44–49 (in Ukr.).  Надійшла 23.08.2018 РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS) Дахова І. І. Обмеження реалізації прав і свобод людини: конституційне регулювання та практика Європейського Cуду з прав людини. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 4. С. 17–25. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2018_4_4.pdf DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1467599 Розкривається питання про можливість обмеження реалізації прав і свобод людини і громадянина, виходячи з норм міжнародних актів та національного законодавства України. Розглядаються підстави обмеження реалізації прав і свобод людини, аналізується сукупність умов правомірності обмеження реалізації прав і свобод, відома як «трискла-довий тест». Досліджується та розкривається зміст таких елементів цього тесту, як законність, тобто закріплення можливості обмеження реалізації прав і свобод у законодавстві, при цьому вказується на вимоги щодо якості та дос-тупності закону, виходячи із принципу правової визначеності; легітимна мета такого обмеження та необхідність за-проваджених обмежень у демократичному суспільстві. Вказані цінності, з метою захисту яких і відбувається обме-ження реалізації прав і свобод, а також звертається до аналізу принципу пропорційності, що має бути застосований при здійсненні обмеження прав і свобод людини, вказуючи при цьому, що заходи щодо обмеження прав особи ма-ють бути співрозмірними тим суспільним відносинам та іншим цінностям, що захищаються шляхом відповідного об-меження. Досліджуються підходи до регулювання питання обмеження реалізації прав і свобод людини в Конституції України та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, аналізується практика Європейського суду з прав людини щодо вказаної проблематики.  Ключові слова: права і свободи; обмеження; трискладовий тест; законність; легітимна мета; необхідність у де-мократичному суспільстві *** Дахова И.И. Ограничение реализации прав и свобод человека: конституционное регулирова-ние и практика Европейского Cуда по правам человека Раскрывается вопрос возможности ограничения реализации прав и свобод человека и гражданина, исходя из норм международных актов и национального законодательства Украины. Рассматриваются основания ограничения реа-лизации прав и свобод человека, анализируется совокупность условий правомерности ограничения прав и свобод, известная как «трехсоставной тест». Исследуется и раскрывается содержание таких элементов этого теста, как за-конность, то есть закрепление возможности ограничения реализации прав и свобод в законодательстве, при этом указывается на требования относительно качества и доступности закона, исходя из принципа правовой определен-ности; легитимная цель такого ограничения и необходимость введения таких ограничений в демократическом об-ществе. Указаны ценности, для защиты которых и происходит ограничение реализации прав и свобод, а также об-ращается к анализу принципа пропорциональности, который должен применяться при осуществлении ограничения прав и свобод человека, указывая при этом, что меры по ограничению прав личности должны быть соразмерны тем общественным отношениям и иным ценностям, которые защищаются путем осуществления соответствующего ог-раничения. Исследуются подходы к регулированию вопроса ограничения реализации прав и свобод человека в Конституции Украины и Конвенции о защите прав человека и основных свобод, анализируется практика Европей-ского суда по правам человека относительно указанной проблематики.  Ключевые слова: права и свободы; ограничение; трехсложный тест; законность; легитимная цель; необходи-мость в демократическом обществе *** 
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Dakhova I.I. Limitation of the Implementation of Human Rights and Freedoms: Constitutional Regula-tion and Practice of the European Court of Human Rights Despite the numerous publications on human rights issues, it is necessary to carry out an analysis of the issue of the ratio of approaches to normative regulation of the restriction of the realization of human rights in the Constitution of Ukraine and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. In addition, the European Court of Human Rights’ practice of restricting the exercise of rights and freedoms is constantly expanding, which requires the contin-uation of scientific research on this issue. The purpose of the article is to determine the category of restrictions on the reali-zation of human rights, the study on the basis of the analysis of the practice of the European Court of Human Rights of such elements of the "three-component test" as legality, legitimate aim of restriction and the need to restrict the realization of hu-man rights and freedoms in a democratic society, as well as an analysis of norms The Constitution of Ukraine on the consol-idation of the specified components in them, which determine the legality of the restriction of the exercise of the rights and freedoms of the individual. The novelty of the work is to determine the category of restrictions on the exercise of human rights and freedoms, established on the basis of the analysis of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the Constitution of Ukraine and the practice of the European Court of Human Rights, the content of the conditions, the totality of which, known as the "three-part test", provides the lawfulness of the restriction of the realization of human rights and freedoms. The article reveals the issue of the possibility of limiting the implementation of human and civil rights and freedoms, based on the norms of international acts and national legislation of Ukraine. Based on the analysis of scientific literature on these issues and their own research, the authors define the notion of limiting the realization of hu-man rights and freedoms. The paper examines the reasons for this restriction, analyzes the set of conditions for the legiti-macy of the restriction of rights and freedoms, known as the "three-part test." The content of such elements of this test as legality is investigated and disclosed, that is, the possibility of restricting the exercise of rights and freedoms in legislation, while indicating the requirements for the quality and accessibility of the law, based on the principle of legal certainty; the le-gitimate aim of such a restriction and the need to introduce such restrictions in a democratic society. When disclosing the question of legitimate aim, the author points out the values for the protection of which the exercise of rights and freedoms is limited, and also turns to an analysis of the principle of proportionality, which should be applied in the implementation of the restriction of human rights and freedoms, while indicating that measures to limit the rights of the individual must be propor-tionate to those social relations and other values that are protected by the implementation of an appropriate restriction. The article studies approach to regulating the issue of restricting the exercise of human rights and freedoms in the Constitution of Ukraine and the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and analyzes the practice of the European Court of Human Rights in relation to these issues. Key words: rights and freedoms; restriction; three-syllable test; legitimacy; legitimate aim; the need for a democratic society 
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УДК 343.9:354.31(477)  DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1477224  Р.Я. ЗАЯЦЬ, доцент кафедри адміністративного права і процесу, фінансового та інформаційного права  Львівського університету бізнесу та права, кандидат юридичних наук,  м. Львів, Україна; e-mail: ndekc@lv.npu.gov.ua; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4726-6362 СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ  УСТАНОВ МВС УКРАЇНИ R.YA. ZAYATS, Ass. Professor, Chair of Administrative Law and Process, Financial and Information Law,  Lviv University of Business and Law, Ph.D. in Law, Lviv, Ukraine; e-mail: ndekc@lv.npu.gov.ua; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4726-6362  STATE OF STUDY OF THE PROBLEM IN ADMINISTRATIVE  AND LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITY  OF SCIENTIFIC-RESEARCH EXPERT-FORENSIC INSTITUTIONS  OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF UKRAINE  Постановка проблеми Слід зазначити, що в світлі європейського вектору розвитку нашої країни особливого значення набувають особливості організації роботи її правоохоронного та судового сектору, оскільки в умовах політико-економічної не-стабільності їх діяльність стає ключовим фак-тором, що стримує негативні процеси. Звідси актуальним є теоретико-правове обґрунту-вання організації роботи ряду структур, служб та органів, серед яких знаходяться науково-дослідні експертно-криміналістичні установи Міністерства внутрішніх справ України. Озна-чені установи криміналістичного, фізичного, хімічного, біологічного, автотехнічного, вибу-хотехнічного та інших видів експертиз новіт-нього спрямування шляхом проведення від-повідних досліджень і встановлення істини у тих чи інших небезпечних подіях приймають участь у забезпеченні громадського порядку та безпеки і захисту, в тому числі, й у судово-му процесі, прав і свобод громадян. Своєрідна специфіка, надзвичайна технічна складність, потреба в розробці нових методо-логічних підходів, а іноді й недостатнє правове забезпечення окремих експертних досліджень спонукають дослідників до певних наукових розвідок. Сьогодні знаменними можна визна-

ти рекомендовані Міністерством юстиції України для практичного застосування в діяльності науко-во-дослідних експертно-криміналістичних установ держави Переліки рекомендованої науково-техніч-ної та довідкової літератури, що використовується під час проведення судових експертиз [1]. Авто-рами таких та інших за напрямком наукових робіт є В.С. Зеленецький з аналізом дослідчого прова-дження про вчинений злочин, С.І. Коновалов з до-сліджень актуальних проблем теорії та методоло-гії криміналістики, А.В. Кофанов з визначення сучасного стану та структури експертної служби МВС України [2], І.В. Пиріг із детальним аналізом історії розвитку судової експертизи та судово-експертних установ в Україні та виокремленими етапами становлення експертних установ органів внутрішніх справ й зазначенням основних істори-чних подій, що їх характеризують [3] та ін. Перехресні питання застосування міжнародної криміналістичної науки, пов’язані з діяльністю екс-пертних служб правоохоронних органів щодо їх взаємної інтеграції в судово-медичну науку, набо-ру, підготовки, фінансування, сертифікації, акре-дитації, контролю якості, технології, готовності до ліквідації стихійних лих, правової допомоги тощо висвітлені за редакцією Убелакером Дугласом (Ubelaker Douglas H.) [4]. В свою чергу, Ате Клосте-рман (Ate Kloosterman), Анна Мапс (Anna Mapes), 
© Заяць Р.Я., 2018 
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Зено Герадц (Zeno Geradts), Эрвин ван Эйк (Erwin van Eijk), Карола Копер (Carola Koper), Хоррит ван ден Берг (Jorrit van den Berg), Са-ския Верхий (Saskia Verheij), Марсель ван дер Стин (Marcel van der Steen) та Ариан ван Ас-тен (Arian van Asten) зазначають, що техноло-гічна революція в криміналістичній науці може в кінцевому підсумку призвести до зміни па-радигми, коли нова роль судово-медичного експерта відтворюється в якості розробника та зберігача інтегрованих криміналістичних платформ [5]. До речі, за напрямком нашого дослідження доцільно навести посилання й на достатньо значущу практичну роботу Егідіус Відмантас Курапка (Egidijus Vidmantas Kurapka), Снігулє Матулене (Snieguolė Matulienė), Егле Білеви-чуте (Eglė Bilevičiūtė) з проблем застосування спеціальних знань у розслідуванні злочинів та адміністративних правопорушень у Литві [6], в тому числі й тих, що застосовуються в діяль-ності науково-дослідних експертно-криміна-лістичних установ будь-якої держави. Таким чином, метою статті є визначення повноти розкриття в базових дослідженнях українських вчених деяких питань, що стосу-ються адміністративно-правового регулюван-ня діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України. Її но-визна полягає в авторському підході до розк-риття поставленої мети. Завданням статті є визначення поняття адміністративно-право-вого регулювання діяльності науково-дослід-них експертно-криміналістичних установ МВС України та з’ясування особливостей основних досліджень означеного адміністративно-пра-вового регулювання діяльності вказаних екс-пертно-криміналістичних установ МВС України. Поняття адміністративно-правового  регулювання діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України Слід зазначити, що сьогодні відсутнє широко прийняте визначення адміністративно-право-вого регулювання діяльності саме науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України. Виходячи з цього, доцільно роз-глянути наукове трактування процесу адмініс-тративно-правового регулювання діяльності деяких інших структурних підрозділів означе-ного Міністерства внутрішніх справ України. Наприклад, можна виходити з того, що стосов-но до діяльності органів внутрішніх справ [7, c.743] Т.А. Плугатар пропонує під адміністра-

тивно-правовим регулюванням діяльності міліції вважати "систему адміністративно-правових засо-бів (елементів), сукупність прийомів та способів правового впливу на суспільні відносини, за допо-могою яких визначається комплекс організаційних та спеціальних заходів, спрямованих на захист від протиправних посягань, а також забезпечення осо-бистої безпеки громадян, боротьбу з правопору-шеннями". На думку Д.В. Власенко, адміністратив-но-правове регулювання діяльності Національної поліції України, це "система суспільних відносин, які виникають у зв’язку з організацією та функціо-нуванням Національної поліції в Україні та врегу-льовуються нормами адміністративного права" [8, c.127]. В свою чергу, А.В. Шарнін під адміністрати-вно-правовим регулюванням діяльності органів до-судового розслідування Міністерства внутрішніх справ України пропонує вважати "різновид право-вого регулювання, який є сукупністю адміністратив-но-правових норм та інших адміністративно-право-вих засобів, що впорядковують суспільні відносини, що виникають у результаті діяльності органів досу-дового розслідування МВС України" [9, c.228] та ін. Звідси цілком логічним у самому загальному ви-ді є визначити під адміністративно-правовим регу-люванням діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України сукупність адміністративно-правових норм та інших адмініст-ративно-правових засобів, які впорядковують сус-пільні відносини, що виникають у результаті дія-льності означених установ, та в подальшому аналізі спиратися на дане визначення. Особливості основних досліджень  адміністративно-правового регулювання  діяльності експертно-криміналістичних установ МВС України Щодо специфіки та особливостей діяльності експертно-криміналістичних установ Міністерства внутрішніх справ України, то, наприклад, Р.В. То-поля, О.М. Єщук, Р.Д. Саунін та інші розглядали питання адміністративно-правового регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспор-тних засобів (далі – ЕКДТЗ) на основі аналізу чин-ного законодавства, досвіду країн Європейського Союзу, думок учених у сфері адміністративного права та практики діяльності публічної адмініст-рації. Зокрема, науковці обґрунтували висновок щодо адміністративно-правового статусу суб’єктів ЕКДТЗ, визначили принципи механізму адміністра-тивно-правового регулювання даного об’єкту тощо. Крім того, вчені дійшли висновку, що до складу останнього входять: норми адміністративного пра-ва та їх зовнішнє вираження, індивідуальні акти публічної адміністрації, адміністративно-правові 
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відносини, форми адміністративного права тощо [10, с.6–7, 153–154]. При цьому в роботі не набули належного розкриття питання струк-турної ієрархії правового регулювання кримі-налістичних досліджень транспортних засобів та сфери адміністративно-правового регулю-вання діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України. Більш повно окресленою стосовно струк-тури науково-дослідних експертно-криміналіс-тичних центрів Міністерства внутрішніх справ України, слід визнати дослідження О.О. Олій-ник, В.В. Галунько та О.М. Єщук історії їх ста-новлення; наявних проблем адміністративно-правового регулювання діяльності експертно-криміналістичних установ в контексті прове-дення конкретних криміналістичних експер-тиз; потреб та напрямів реформування нау-ково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України; нормативної бази та механізму адміністративно-правового регу-лювання діяльності експертно-криміналістич-них установ тощо [11, с.135, 137, 141]. Схожі питання адміністративно-правового регулю-вання діяльності експертно-криміналістичних установ МВС України досліджувались І.В. Пи-ріг, зокрема, із висвітлення окремих аспектів організаційно-правового забезпечення експе-ртної діяльності – нормативної основи роботи експертних установ та побудови їх системи, особливостей призначення та проведення ек-спертиз і взаємодії експертних установ із ін-шими підрозділами МВС [12, с.211, 217, 220].  Слід також зважити на дослідження  Е.Б. Сімаковою-Єфремян наукового знання про природу комплексних судово-експертних дослі-джень, особливостей впливу інтеграційних про-цесів, що відбуваються у судовій експертизі, розроблення їх теоретичних, методологічних, організаційно-правових засад, розкриття сут-ності, тенденцій, організаційно-правових форм здійснення таких досліджень тощо на підґрун-ті наукових праць з питань кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи, аналізу вітчизняного й зарубіжного законо-давства, узагальнень експертної практики, анкетування та власного досвіду в сфері су-дово-експертної діяльності тощо. Завданнями дослідження вченої було навести характерис-тику суб’єктів комплексних судово-експертних досліджень; виявити напрямки диференціації та запропонувати розподіл завдань, які вирі-шуються під час проведення комплексних су-дово-експертних досліджень [13, с.5]. 

В свою чергу, В.І. Галаган зосередився на пра-вових і криміналістичних проблемах вдосконалення кримінально-процесуальної діяльності – визна-чення правового статусу та ролі керівника експер-тної установи в процесі проведення експертних досліджень щодо того, чи є керівник експертної установи суб’єктом кримінального процесу, а та-кож розуміння меж його «адміністративного впли-ву». Крім того, вчений також зосереджує свою увагу на системі науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України, питаннях атестації їх співробітників тощо [14, с.50, 96]. Висвітлення етапів становлення і розвитку сис-теми судово-експертних установ та їх сучасного стану, основних видів і теоретичних засад судово-експертної діяльності та шляхів її удосконалення було визначено завданням дослідження Г.О. Стрі-лець, за результатами яких вчена надає пропози-ції з удосконалення структури та діяльності судо-во-експертних установ; визначає поняття діяль-ності судово-експертних установ та основні її види, характеризує принципи і особливості діяль-ності судово-експертних установ [15, с.3]. Чільне місце у структурі предмету дисертацій-ного дослідження А.М. Лазебного займає встано-влення особливостей використання спеціальних знань при розслідуванні кримінальних правопо-рушень проти громадського порядку, та питання адміністративно-правового регулювання діяльно-сті експертних установ МВС України. Зокрема, вчений акцентував увагу на регламенті викорис-тання спеціальних знань при розслідування окре-мих злочинів, формах, правових засадах та умо-вах їх використання тощо [16, с.17, 92, 146].  На наш погляд, також необхідно відмітити ро-боту В.В. Ковальової з визначення шляхів удоско-налення організації діяльності експертно-кримі-налістичної служби МВС України, поставивши за мету розробку теоретичних та практичних напря-мів удосконалення правових, організаційних та техніко-криміналістичних основ діяльності вище-вказаного відомства. Завданнями цієї роботи бу-ли: проведення аналітичного огляду становлення і розвитку експертної служби, з’ясування її роль в структурі органів МВС та місця у системі судово-експертних установ України; визначення особли-востей організації діяльності експертно-криміна-лістичної служби на сучасному рівні структурно-функціонального реформування органів МВС і за-вдання, які зумовлюються потребами підвищення ефективності техніко-криміналістичного забезпечен-ня розслідування та попередження злочинів; оха-рактеризувати чинники, які визначають правові, організаційні засади діяльності експертної служби 
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та здійснення критичного аналізу законодав-чого і відомчо-нормативного її регулювання; формування науково-методичної основи та визначення сучасних практичних напрямів діяльності підрозділів експертно-криміналіс-тичної служби МВС України, а також визна-чення проблемних питання, які потребують вирішення і таке інше [17, с.3].  Дещо інший підхід застосував П.І. Репешко, який зосереджує увагу на необхідності удоско-налення державного регулювання експертної діяльності шляхом підвищення її демократич-ності. Зокрема, вчений вказує, що експертні установ на сьогодні фактично займаються підприємницькою діяльністю, виконуючи судові експертизи та експертні дослідження на дого-вірних засадах за кошти юридичних і фізичних осіб, які є сторонами процесу, зацікавленими у тому чи іншому варіанті розгляду справи. На думку науковця, такий стан речей має вкрай негативне забарвлення, посилаючись на нау-кові погляди В.Ю. Шепітько та М.Л. Цимбал, які упевнені, що судово-експертна діяльність у зв’язку з її специфікою, жодним чином не може здійснюватися на підприємницьких за-садах. Водночас, вчений також доходить ви-сновку, що державне регулювання експертної діяльності не може здійснюватися органами виконавчої влади, наділених правоохоронни-ми функціями, так як це заважає забезпечен-ню незалежності, неупередженості та об’єк-тивності судово-експертної діяльності. Він вважає, що остання має здійснюватись міні-стерствами, які не мають відношення до правоохоронної діяльності, наприклад, Мініс-терством юстиції чи Міністерством охорони здоров’я [18, с.19; 19, с.55–56].  Близькими до попередників виявились й погляди С.В. Євдокіменко, який розглядав окремі аспекти адміністративно-правового регулювання експертної діяльності МВС в контексті проблематики організації експертної діяльності щодо проведення судово-економіч-них експертиз. Вчений також підіймає питання стосовно можливості здійснення експертної діяльності на підприємницьких засада, крити-куючи даний аспект. На його погляд пріоритет у проведенні судових експертиз має бути на-дано державним спеціалізованим установам, адже саме в їх складі здійснюється підготовка 

судових експертів, тобто, вони мають у своєму штаті кваліфікованих працівників із належним до-свідом практичної та наукової роботи, створюють організаційні умови і запроваджують концептуа-льні інструменти для однакового та правильного застосування експертних методик, що безпосере-дньо впливає на якість дослідження [20, с.47]. Крім того, С.В. Євдокіменко також зосереджує увагу на структурі судово-експертних установ та розподілі функцій між ними.  Висновки В цілому слід зазначити, що розглянуті наукові праці як вітчизняних, так і зарубіжних науковців щодо проблем адміністративно-правового регу-лювання судово-експертної діяльності підрозділів МВС України або інших органів аналогічного спрямування й сьогодні продовжують залишатись актуальними за науковим напрямком. У певній мірі це пов’язано зі зростанням попиту на проведення відомчих експертиз. Цілком зрозуміло, що чинни-ками, що впливають на успіх та якість проведення таких експертиз, є їх нормативно-правове забез-печення та удосконалена методологічна база. На жаль, жодна з вищезазначених наукових робіт не може бути охарактеризована як така, що у повно-му обсязі була присвячена дослідженню абсолютно усіх складових адміністративно-правового регу-лювання судово-експертної діяльності підрозділів МВС України. Це можна зрозуміти, оскільки метою таких наукових праць переважно був розгляд тіль-ки окремих напрямів або суміжних питань означе-ного адміністративно-правового регулювання. На нашу думку, визначення та удосконалення структури експертно-криміналістичних установ МВС України слід паритетно пов’язувати з новітніми видами злочинних проявів у суспільстві та потре-бою їх своєчасної нейтралізації. Це у повній мірі залежить від достатності наявних адміністратив-но-правових норм та інших адміністративно-пра-вових засобів, які впорядковують такі суспільні відносини. Аналогічні зауваження можна зробити й щодо шляхів реформування науково-дослідних експертно-криміналістичних відомств, особливос-тей та форм міжнародного співробітництва в сфері експертно-криміналістичної діяльності, напрямів удосконалення взаємодії експертно-криміналіс-тичних установ із іншими органами державної вла-ди тощо. Через такий стан речей треба очікувати на появу нових наукових праць з цього напрямку.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Про затвердження переліків рекомендованої науково-технічної та довідкової літератури, що використовується під час проведення судових експертиз: Наказ Міністерства юстиції України від 30.07.2010 р. № 1722/5. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1826323-11?lang=uk. 
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РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS) Заяць Р. Я. Стан дослідження проблеми адміністративно-правового регулювання діяльнос-ті науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України. Форум права: еле-ктрон. наук. фахове вид. 2018. № 4. С. 26–32. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2018_4_5.pdf DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1477224 Визначена повнота розкриття в базових дослідженнях переважно українських вчених деяких питань, що стосуються  адміністративно-правового регулювання діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України. Визначено поняття адміністративно-правового регулювання діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України та з’ясовані особливості основних досліджень адміністративно-правового ре-гулювання діяльності вказаних експертно-криміналістичних установ МВС України. Наголошується, що головним не-доліком є те, що розробки вчених спрямовані лише на окреслення суміжних питань, пов’язаних із зазначеною про-блематикою. Ключові слова: наукові дослідження; адміністративно-правове регулювання; експертно-криміналістичні установи; Міністерство внутрішніх справ України *** Заяц Р.Я. Состояние исследования проблемы административно-правового регулирования деятельности научно-исследовательских экспертно-криминалистических учреждений МВД Украины Определена полнота раскрытия в базовых исследованиях преимущественно украинских ученых некоторых вопро-сов, касающихся административно-правового регулирования деятельности научно-исследовательских экспертно-криминалистических учреждений МВД Украины. Определено понятие административно-правового регулирования деятельности научно-исследовательских экспертно-криминалистических учреждений МВД Украины и выяснены особенности основных исследований административно-правового регулирования деятельности указанных эксперт-но-криминалистических учреждений МВД Украины. Отмечается, что главным недостатком является то, что разра-ботки ученых направлены лишь на определение смежных вопросов, связанных с указанной проблематикой. Ключевые слова: научные исследования; административно-правовое регулирование; экспертно-криминалисти-ческие учреждения; Министерство внутренних дел Украины *** Zayats R.Ya. State of Study of the Problem in Administrative and Legal Regulation in the Activity of Scientific-Research Expert-Forensic Institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine It is shown that peculiar peculiarities, extraordinary technical complexity, the need to develop new methodological ap-proaches, and the lack of legal support for individual expert investigations lead researchers to certain scientific research. The purpose of the article is to determine the completeness of disclosure in basic research, mainly by Ukrainian scientists, on some issues related to the administrative and legal regulation of the activities of research and expert-forensic institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. The task of the article is the definition of the concept of administrative and legal regulation of the activities of the research-based expert-forensic institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and the peculiarities of the main studies of the administrative and legal regulation of the activity of the said expert-forensic institu-tions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. It is noted that scientific works of both domestic and foreign scholars on the problems of administrative and legal regulation of the forensic-expert activity of units of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine or other bodies of the same direction continue to remain relevant. This is due to the increasing demand for expert examination. It is established that factors affecting the success and quality of such expert examinations are their normative-legal support and improved methodological basis. It is concluded that none of the considered scientific works can be charac-terized as being fully devoted to the study of absolutely all the components of administrative and legal regulation of the fo-rensic-expert activity of the units of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. It is determined that the improvement of the structure of expert-forensic institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine should be associated with the latest types of criminal manifestations in society and the need for their timely neutralization. It depends on the adequacy of the existing administrative law and other administrative and legal means that regulate such social relations. Similar remarks can be made regarding the ways of reforming the research and expert-forensic departments, the peculiarities and forms of interna-tional cooperation in the field of expert-forensic activity, the directions of improving the interaction of expert-forensic institu-tions with other bodies of state power. Keywords: scientific research; administrative-legal regulation; expert-forensic institutions; Ministry of Internal Affairs of Ukraine
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УДК 340.12 DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1477226 Н.В. МАРУЩАК,  доцент кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права  Чернігівського національного технологічного університету,  кандидат юридичних наук, доцент, м. Чернігів, Україна; e-mail: natalya_mrs@ukr.net; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9636-6274 ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗУМІННЯ ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ  У ПРАЦЯХ ВИДАТНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ  ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ НОВОГО ЧАСУ N.V. MARUSHCHAK, Ass. Professor, Chair of Theory and History of State and Law, Constitutional Law,  Chernihiv National University of Technology, Ph.D. in Law, Associate Professor,  Chernihiv, Ukraine; e-mail: natalya_mrs@ukr.net; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9636-6274 SOME ASPECTS OF HUMAN DEFENSE IN THE WORK OF EXPRESSED REPRESENTATIVES OF PHILOSOPHICAL OPINION OF NEW HOURS  Постановка проблеми Однією з найважливіших ознак сучасного демократичного суспільства є повага до прав, гідності особи. Остання має характер відно-син, заснованих на нормах моралі та права, принципах свободи та взаємної відповідаль-ності між державою, суспільством і особистіс-тю, між різними особистостями та соціальни-ми групами. Громадянське суспільство є носієм відповідних цінностей. Держава, в особі її органів і посадових осіб, бере на себе зобов’язання щодо їх реалізації, забезпечен-ня охорони гідності своїх громадян.  Україна, проголосивши себе в Конституції 1996 року правовою державою (ст.1), закріпи-ла в ній положення про те, що людина, її жит-тя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою со-ціальною цінністю (ст.3). Закріплення в зако-нодавстві права на повагу до гідності особи потребує визначення терміна "гідність", розу-міння його суті та змісту.  Термін "гідність людини" походить від ла-тинського (dignus – "цінний", "відповідний" (лат. dignitation – репутація). Загальноетичне значення гідності людини відображене сучас-ними дослідниками в наступних дефініціях: "Гідність людини є поняттям моральної сві-домості, яке виражає уявлення про цінність кожної людини як моральної особистості, а також категорія етики, яка означає особливе 

моральне ставлення людини до самої себе і став-лення до неї з боку суспільства, в якому визнаєть-ся "цінність особистості" [1, с.81–82]; "гідність лю-дини є виразом її особистісної цінності" [2, с.1206].  В.А. Бачинін визначає гідність як етичну та природно-правову категорію, що означає цінність людської особистості, визнану як самою людиною, так і її соціальним оточенням. Він вважає, що са-ме природно-правова філософія зводить юридич-ну формулу людської гідності до універсальних етичних максимів та релігійних абсолютів [3, с.283]. Автори навчального посібника з етики ви-значають гідність людини як об’єктивну, суспільно-моральну цінність особистості, а також як потребу і власне оцінку людиною своєї моральної цінності [4, с.98]. Представники юридичної науки, визна-чаючи гідність, стверджують, що гідність людини – це визнана та захищена законом і правопорядком цінність, яка утворює одну з основ конституційно-організованого суспільства [5, с.475]. Г.Д. Бандзе-ладзе в праці "О понятии человеческого достоин-ства" визначає гідність особи як суттєву ознаку і якість, що відрізняють людину від інших істот і, разом з цим, не просто відрізняють, а складають її почуття власної вищості, перевагу за визначеною шкалою цінностей і за визначеними критеріями прогресу [6, с.11]. Серед зарубіжних досліджень необхідно від-значити роботи німецьких вчених, тому що впер-ше саме в Основному законі Федеративної Респуб-ліки Німеччини недоторканність гідності людини 
© Марущак Н.В., 2018 
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була визнана провідним конституційним прин-ципом: "Гідність людини недоторканна. Пова-жати й захищати її – обов’язок будь-якої дер-жавної влади" (абз.1 ст.1 Основного закону ФРН) [7, с.580]. Такі автори, як Г. Дюріх,  А. Бланкенагель, Е. Блох, В. Майхофер, В. Пі-рот, Б. Шлінк, Р. Берендт, Р. Шпаєман та інші, розвинули теоретичну концепцію людської гідності.  Німецькі науковці виходять з того, що зміст поняття гідності змінюється з плином часу та залежить від культури суспільства, в якому воно розвивається. Німецька юридична наука відмовляється від визначення гідності як раз і назавжди встановленого. Як слушно зазначає А. Бланкенагель (А. Blankenagel), ми не по-винні заповнювати зміст гідності людини на-шими сучасними уявленнями про неї: для майбутніх поколінь, для іншого суспільства сучасна формула може бути тільки вихідним матеріалом через мінливість її культурного змісту [8, с.388]. Дійсно, норма про гідність людини творця-ми конституції замислювалася, насамперед, як захист від жорстокого, принижуючого пово-дження з боку держави. Йшлося про фізичну недоторканність людини. Сьогодні мова йде вже про повагу і захист персональної іденти-чності та психічної недоторканності людини. Так сучасні дослідники в галузі прав людини Б. Пірот (В. Pieroth) і Б. Шлінк (В. Schlink) ви-значили, що людська гідність порушується тоді, коли звернення публічної влади з люди-ною, запропоноване законом, ставить під сумнів її цінність як особистості. Вільна осо-бистість, її цінність і автономність повинні по-важаться і захищатися державою. Забороня-ється поводитися з нею як із засобом навіть заради найкращих намірів. Це суперечить гід-ності людини [9, с.89]. Дану позицію підтвер-джує і розвиває В. Майхофер (W. Maihofer), який констатує, що повага до людської гіднос-ті виражається в гарантії державою людині свободи її морального самовизначення. Від-повідно до позиції В. Майхофера, гідність лю-дини є фундаментом правової держави, що має гарантувати людині повагу й захист її гід-ності (недоторканність) [10]. Варто зазначити, що недоторканність гідності людини в право-вій системі ФРН виступає одночасно як "бази-сна норма законодавства" і найважливіший конституційний принцип, що розкривається в правах і свободах, закріплених в Основному законі [11, с.85]. 

Отже, єдиною для всіх пропонованих дефініцій, як етичних, так і правових, є характеристика гідно-сті як цінності особистості. У зв’язку з цим виника-ють запитання: чим визначається ця цінність? У чому виражається визнання цінності людини сус-пільством? Звідси, метою статті є аналіз розуміння поняття "гідність" у працях видатних представників філо-софської та правової думки Нового часу. На нашу думку, це сприятиме більш глибокому та повному сучасному розумінню поняття "гідність", "права та свободи людини", враховуючи, що еволюція розу-міння категорії "гідність" дуже тісно переплітається з історією боротьби з безправ’ям і пригнобленням людини, за свободу і рівність. Взаємовідносини особи і держави протягом останніх століть є осно-вною проблемою політико-правової думки, оскіль-ки без урахування цих взаємовідносин не є мож-ливим установлення в суспільстві порядку. Наукова новизна роботи полягає у комплекс-ному дослідженні поглядів видатних мислителів XVII–XVIIІ століть, суті та змісту гідності людини. Завдання статті – розкрити сучасне розуміння по-няття «гідність»; проаналізувати особливості пог-лядів видатних мислителів XVII–XVIIІ століть; по-казати, як формувалися елементарні моральні уявлення про гідність та започатковувалися осно-вні правові принципи в англійському, американсь-кому та французькому праві. Формування елементарних моральних  уявлень про гідність Гідність людини у всіх її аспектах має глибокий соціальний зміст. Людина за своєю суттю визна-чається всією системою суспільних відносин, є продуктом і суб’єктом суспільних відносин. Тому права людини об’єктивно, природно-історично складаються в суспільстві як її соціальні можливо-сті, які відповідають частково або повністю її пот-ребам у реальному житті [12, с.104]. Як зазначив Ф.М. Рудинський, ідея людської гідності означає визнання людини вищою, ні з чим не зрівняною цінністю, з чого випливає визнання її суб’єктом свободи, рівності, володіння нею правами та обов’язками людини і громадянина [13, с.229]. Уявлення про гідність особистості почали фор-муватися вже на перших етапах розвитку людсь-кого суспільства. В умовах первіснообщинного ладу сформувалися елементарні моральні уяв-лення про гідність особи. Ідеї цінності особи і її свободи вперше всебічно розроблялися у філо-софських, етичних та політико-правових доктри-нах Стародавніх Греції та Риму. Однією з вершин давньогрецького гуманізму було вчення Протаго-ра, що проголосив: "Людина – міра всіх речей". 
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Захищаючи ідею людської рівності, він вва-жав, що такі чесноти, як мудрість, доброчес-ність, можливість участі у державному житті, доступні всім людям. Звеличуючи людину, визнаючи її абсолютну цінність, Протагор на-багато випередив свій час, став провісником гуманістичних ідей мислителів Нового часу [13, с.231]. Водночас, соціальна цінність осо-би, її свобода в античному світі носили класо-вий характер. Раби повністю виключалися зі сфери свободи і, згідно з пануючою рабовла-сницькою мораллю, не могли бути носіями гідності. Давньоримське законодавство віддзерка-лило уявлення про свободу особи, що сфор-мувалися в античному світі, але воно вже роз-глядало раба як знаряддя, що говорить (instrumentum vocale). Людські якості рабів визнавали стоїки (Зенон, Сенека), для яких мала значення лише внутрішня, духовна сво-бода, що не пов’язана з будь-яким соціально-політичним статусом людини. Феодалізм, що прийшов на зміну рабовлас-ницькому ладу, став новим етапом у розвитку людської особистості. Проте станові перепо-ни, пов’язані з феодальною ієрархією, закріп-лювали соціальну нерівність, обмежували творчі можливості людини. Висунутий у ран-ньохристиянському вченні принцип рівності людей перед Богом став формою утверджен-ня людської гідності. Підтримана християнст-вом давня ідея про схожість людини з Богом ("за образом та подобою Божою") підносила особистість, хоча водночас легенда про ство-рення Адама та Єви покликана обґрунтувати приниженість людини перед всемогутнім Тво-рцем. Догмат гріхопадіння, на нашу думку, несумісний з уявленням про людську гідність, є основою проповідування християнського самоумертвіння плоті, аскетизму, чернецтва, самознищення особистості. Та й сама практи-ка католицької та інших християнських церков (діяльність інквізиції, переслідування єретиків) протягом століть перешкоджала утвердженню людської гідності. Основою формулювання сучасного понят-тя "гідність" стала, на нашу думку, насампе-ред протестантська етика з її індивідуалізмом і раціоналізмом. Слід зазначити, що саме в епоху Реформації відбувається поглиблення змісту поняття людської гідності. І це пов’я-зано з формуванням уявлень про людину як суб’єкта особистої свободи і носія невідчужу-ваних суб’єктивних прав. 

Релігійний досвід "спілкування з богом" у про-тестантизмі спирався на особисте переживання й особистий духовний досвід, на відміну від опосе-редкованого процесу богопізнання в інших конфе-сіях і релігіях. Раціональність же трудової діяль-ності виходила з тлумачення Мартіном Лютером Нового Заповіту, на думку якого значення мирсь-кої професійної праці і релігійне воздаяння за неї надзвичайно зросли. Іншими словами, зросла цін-ність людської діяльності на землі. Протестантсь-ка соціокультурна традиція створила "соціальну етику" європейської культури, і це мало для неї й конститутивне значення [14, с.99–100]. Епоха Ре-формації стала новим етапом у розвитку ідеї гід-ності людини [12, с.42]. Видатні мислителі XVI–XVII ст.ст. вбачали соціальну цінність людини в її творчій діяльності, в її намаганні посилити свою владу над природою (Д. Бруно, Ф. Бекон, Д. Локк). Прогресивні філософи Нового часу були переко-нані в силі людського розуму. І це є важливий ас-пект становлення ідеї людської гідності. Особливості поглядів видатних мислителів XVII–XVIIІ століть Слід зазначити, що в Новий час поглиблюється зміст поняття людської гідності, що пов’язане з формуванням уявлень про людину як суб’єкта особистої свободи та носія невідчужуваних прав [13, с.232]. Своєрідність етичних, політичних та правових учень XVII–XVIIІ століть полягає в тому, що соціальну цінність особи вони розглядали з позицій школи природного права. Розробка проблеми гідності громадянина як суб’єкта особистої свободи займає центральне місце в політичному вченні Д. Локка. "Свобода людини в суспільстві, – писав він, – полягає в то-му, що вона не підкоряється ніякій іншій законода-вчій владі, крім тієї, яка встановлена за згодою в державі... Там, де немає законів, там немає і сво-боди" [15, с.16]. Д. Локк теоретично розробив такі принципи буржуазного конституціоналізму (повага права приватної власності, суверенітет, парламе-нтське правління, поділ влади, законність, невідчу-жуваність прав особи), які сформували "емпіричну систему демократії" і філософію американського конституціоналізму [16, с.34]. "...Віровчення Д. Ло-кка знайшло своє втілення в конституції.., і ці принципи стали основою для юридичного тлума-чення" [17, с.100–101]. Д. Локк відстоював право на свободу, але допускав при цьому часткове її обмеження на користь держави. Одночасно філо-соф заперечував тотальну відмову індивіда від належних йому природних прав. Право на життя, власність, гідність особи, рівність людина не від-чужує нікому ні за яких обставин [18, с.271–272]. 
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Таким чином, інтереси особи стають у  Д. Локка центром усієї державної діяльності. У цьому зв’язку і питання про гідність грома-дянина одержує нове тлумачення. Особиста гідність стає атрибутом приватної власності подібно до того, як у Середні віки вона була атрибутом походження і станової приналеж-ності. Політичне вчення Д. Локка справило вели-чезний вплив на подальший розвиток політич-ної ідеології. Особливо широкого поширення набула теорія природних невідчужуваних прав людини, яку використали Т. Джефферсон та інші теоретики американської революції і яка увійшла згодом до французької Декларації прав людини і громадянина 1789 року [19, с.189–190]. Велику увагу гідності особи як найважли-вішому аспекту свободи приділяв у своєму вченні Б. Спіноза. Такі високі моральні якості, як чесність, здатність до подяки, мужність, великодушність, властиві тільки вільним лю-дям. Мудрість вільної людини, як стверджував він, "складається з роздумів не про смерть, а про життя" [20, с.576]. Це оптимістичне життє-стверджуюче положення мало антиклерикаль-ну спрямованість. Основна ідея його "Бого-словсько-політичного трактату" полягала в тому, що знищення свободи в державі означало б знищення самого спокою держави [12, с.47]. Б. Спінозі також належить заслуга у вису-ванні ідеї гідності людини незалежно від її на-ціональної приналежності. "У відношенні ро-зуму і щирої чесноти, – писав він, – жодна нація від іншої не відрізняється" [21, с.62]. У період Нового часу докладно були роз-роблені різні аспекти проблеми честі і гідності людини. Так, Т. Гоббс аналізує співвідношен-ня таких моральних категорій, як могутність, цінність, гідність, повага людини. Цінність людини він порівнював із вартістю речей і розглядав її як ціну, що "складає сті-льки, скільки можна дати за користування її силою" [22, с.95]. Гідністю Т. Гоббс називав суспільну цінність людини, тобто ціну, що дає їй держава. Отже, суспільна гідність людини ототожнюється в нього з громадянською.  І. Кант визначав гідність як абсолютну цін-ність, володіючи якою людина примушує ін-ших людей поважати себе, водночас порів-нюючи себе з ними, оцінюючи себе. На думку І. Канта, "особистість представляє собою всю гідність людства, розпоряджатися собою як засобом для будь-якої мети – означає прини-

жувати гідність людства в своїй особі, якій і була ввірена особа для збереження" [23, с.360]. "Повага, яку я відчуваю до інших або таке, що інші можуть вимагати від мене, є, як наслідок, ви-знанням гідності в іншій людині, тобто гідності, яка не має ні ціни, ні еквівалента, який можна обміня-ти на об’єкт пошани" [23, с.404], – писав І. Кант. На думку філософа, вище співчуття і любові (які гідні поваги) стоїть повага до гідності людини. Наявність гідності (абсолютної цінності) дає людині право на повагу до неї з боку інших осіб, право на самооцінку і в той же час покладає на неї обов’язок поважати гідність інших. На відміну від своїх попередників, І. Кант висунув тезу про те, що суспільство не може обмежувати в людині її інди-відуалізм, її особистий інтерес. В основі гідності людини – її автономія. Держава зобов’язана не втручатися в цю сферу життя особистості доти, поки вона на порушить закон.  Заслуга І. Канта полягає в створенні етичної концепції людської гідності, згідно з якою її реалі-зація неможлива без надання людині прав та сво-бод, при цьому людина не є засобом досягнення мети. Саме це забезпечило обґрунтування ідеї прав людини та її подальший розвиток у теорії правової держави. У філософській системі І.В.Ф. Гегеля індивід розглядається як елемент загального, органічного цілого, момент моральної тотальності. Розгляда-ючи державу як ходу Бога в світі, дійсність мора-льної ідеї, він захищає тезу про первісність дер-жави стосовно особи. Водночас, філософ вніс істотний вклад у розробку вчення про людську гід-ність. Особливо важливе значення в цьому відно-шенні мала гегелівська концепція свободи як пі-знаної необхідності. І.В.Ф. Гегель як прихильник помірної конститу-ційної монархії виступав за надання громадянам елементарних прав (хоча визнавав природним і необхідним ієрархічну побудову суспільства і за-суджував "чернь", тобто незаможні прошарки). І.В.Ф. Гегель писав про необхідність піднесення гідності людини, визнання її здатності бути віль-ною, саме це, на його думку, поставить людину в один ряд із усім духовним [24, с.224]. Тобто гід-ність людини філософ вбачав у її свободі. Користь самоврядування громадян у державі він вбачав, зокрема, у тому, що воно забезпечує їм відчуття і почуття власної гідності [25, с.85]. Незважаючи на всі суперечності, властиві філософії І.В.Ф. Гегеля, його віра в торжество розуму підтверджувала ідею високої соціальної цінності особи.  Подальший розвиток ця ідея одержала в пра-цях Л. Фейєрбаха, який в умовах напівфеодальної 
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Німеччини першої половини XIX ст. з позиції матеріалізму та атеїзму вів боротьбу з релігі-єю, ідеалізмом за соціальний прогрес, освіту, за свободу особи. Висунувши антропологічну концепцію людини, філософ розглядав її як частину природи, сукупність певних фізіологі-чних і моральних якостей.  Гідність людини, за Л. Фейєрбахом, у тому, що вона виступає носієм свободи. Розкрива-ючи її зміст, він, з одного боку, заперечував Ж.Ж. Руссо, стверджуючи, що людина не на-роджена вільною, тому що свобода – резуль-тат освіти на основі відповідних уроджених дарувань [26, с.645]. З іншого боку, він відс-тоював евдемоністичну концепцію і, відкида-ючи кантіанську етику, заявляв, що свобода без щастя є порожнім і позбавленим змісту словом [27, с.580]. Л. Фейєрбах прагнув напо-внити свободу особи політичним змістом. "Політика держави і церкви перебуває в кри-чущій суперечності з благом, свободою і са-мою сутністю людини" [27, с.595]. Саме йому належить загальновідома сьогодні теза: "Не людина існує заради держави, а держава за-ради людини" [28, с.436]. Необмежену монар-хію він називав аморальною державою. Слід зазначити, що Л. Фейєрбах надзвичайно зве-личував людину. "Людина людині – Бог – та-кий вищий практичний початок, і таким є по-воротний пункт всесвітньої історії" [29, с.308–309], – писав він. Любов до людини він розг-лядав як першооснову моральності. На нашу думку, не можна не визнати високої гуманно-сті цієї позиції. Зв’язок між правами та свободами і визнан-ням людської гідності розглядали й інші філо-софи. Ж.Ж. Руссо, наприклад, вважав, що "іс-тота, яка здатна відчувати, діючи, радиться винятково зі своїми пристрастями і звертаєть-ся до розуму тільки для виправлення безглуз-достей, що вони змушують її робити" [30, с.455]. Він бачив соціальну цінність особистості в тому, що вона є суб’єктом свободи. "Людина народжується вільною, – стверджував Руссо в своєму "Суспільному договорі". – Відмовитися від свободи – це означає відректися від своєї людської гідності, від прав людської природи, навіть від її обов’язків" [30, с.152, 471]. Започаткування основних правових  принципів в англійському, американському та французькому праві Англійський правознавець і державний ді-яч А. Дайсі у XIX ст. ввів у науковий обіг по-

няття "Rule оf law" – "правління права" [31, с.49], український відповідник – "верховенство права". Термін, введений А. Дайсі, одержав широке поширення в Англії й Америці і став означати, що певні фундаментальні принципи справедливості не можуть бути законним шляхом порушені навіть вищою владою (авторитетом). Людська гідність і права людини виникають не з волі держави, а із суті людської природи. А. Дайсі знайшов джерело цих основних правових принципів у фундамента-льних законах землі, в англійській Конституції, а також у прецедентному праві. В англійській тра-диції навіть Парламент, хоча він і стоїть вище ін-ших публічних установ, відповідно до Конституції підпорядковується основним принципам справед-ливості, що втілюються в історичних традиціях англійського народу. Ці принципи й історичні тра-диції поступово займали місце головних цінностей права й політики: свобода дискусії і публічних зборів, а також непорушні права суб’єкта – право на гарантії від незаконного позбавлення життя, свободи або власності, на справедливий судовий розгляд, рівність перед законом незалежно від положення в суспільстві. "Habeas corpus akt" 1679 р. містив у собі принцип недоторканності особи, пре-зумпцію невинуватості [32, с.26–38], а "Петиція про право" 1628 р. поклала на короля обов’язки по захисту підданих від сваволі королівської адмініс-трації [33, с.6]. Якщо король сприяє в порушенні миру та вільностей, тобто порушує принцип добра й справедливості, затверджений Великою харті-єю вольностей 1215 р., "то можна використову-вати право на повстання "общиною усієї землі" [33, с.373]. Буржуазні революції й утвердження капіталіс-тичного суспільства були важливими факторами розвитку людської особистості і її прав. Ліквідація старого феодального ладу, станового розподілу, скасування особистої залежності працівника від власника засобів виробництва мали величезне прогресивне значення. Наприкінці XVIII – початку XIX ст.ст. честь і гідність стають об’єктом консти-туційної охорони. У Декларації незалежності США (1776 р.) були проголошені буржуазно-демокра-тичні принципи свободи й рівності людей, тобто істотні елементи поняття цінності людської особи-стості [31, с.182–186]. У законодавстві Великої Французької буржуазної революції поняття честі громадянина зв’язується з ідеями захисту батькі-вщини, з ненавистю до політичної тиранії (Консти-туція 1793 р. [31, с.120–126]). Охарактеризовані юридичні документи США і Франції стали свого роду еталоном, взірцем для законодавчого закріплення насамперед фізичних і 



ISSN 1995-6134 

 38 Forum Prava, 2018. (4). 33–41 (Research Article) 

особистих ("громадянських") та політичних прав людини (згодом їх було названо правами першого покоління). Подібні та інші права лю-дини та їх гарантії вже в ті часи були визначені й у законодавстві багатьох інших країн. Не за-лишилась на узбіччі цих процесів і Україна. Висновки Отже, повага до гідності особи в етиці ви-ступає аксіологічною категорією, яка безпосе-редньо пов’язана з категоріями цінності та оцінки, формується в індивідуальній і суспіль-ній свідомості та визначається через філо-софську категорію "цінність"; гідність виступає як об’єктивна властивість особистості й хара-ктеризується духовними, фізичними та мора-льними якостями. Людина, на відміну від ін-ших живих істот, здатна пізнавати себе, оцінювати власне "я" і тим самим визначати своє місце в суспільстві. Тобто, унікальність людини полягає в тому, що вона здатна усві-домлювати й осмислювати власну цінність. Аналіз поглядів мислителів Нового часу свідчить, що поняття гідності ототожнюється з цінністю людини, його пов’язують з усвідом-ленням людиною того факту, що вона володіє значимими для неї моральними й інтелектуа-льними якостями. Одночасно гідність зале-жить від становища людини в суспільстві, стану суспільства, здатності його забезпечити практичне утвердження невідчужуваних прав людини, визнання самоцінності особистості. 
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людини, за свободу і рівність. Автор дійшов висновків, що розуміння людської гідності є неоднаковим у різні історичні епохи в різних народів, а аналіз поглядів мислителів Нового часу показав, що поняття гідності ототожнюється з цінні-стю людини, його пов’язують з усвідомленням людиною того факту, що вона володіє значимими для неї моральними й інтелектуальними якостями. Одночасно гідність залежить від становища людини в суспільстві, стану суспільства, здатності його забезпечити практичне утвердження невідчужуваних прав людини, визнання самоцінності особистості. Ключові слова: мораль; особа; визнання самоцінності особистості; невідчужувані права людини *** Марущак Н.В. Отдельные аспекты понимания человеческого достоинства в трудах вы-дающихся представителей философской мысли Нового времени Анализируется понимание понятия "достоинство" в трудах таких выдающихся представителей философской и пра-вовой мысли Нового времени, как Д. Локк, Б. Спиноза, Т. Гоббс, И. Кант, И.В.Ф Гегель, Л. Фейербах, Ж. Ж. Руссо. По мнению автора, это будет способствовать более глубокому и полному современному пониманию понятия "достоин-ство", "права и свободы человека", учитывая, что эволюция понимания категории "достоинство" очень тесно пере-плетается с историей борьбы с бесправием и угнетением человека, за свободу и равенство. Автор пришел к выво-дам, что понимание человеческого достоинства неодинаков в разные исторические эпохи у разных народов, а анализ взглядов мыслителей Нового времени показал, что понятие достоинства отождествляется с ценностью че-ловека, его связывают с осознанием личностью того факта, что она обладает значимыми для нее моральными и интеллектуальными качествами. Одновременно достоинство зависит от положения человека в обществе, состояния общества, способности его обеспечить практическое утверждение неотчуждаемых прав человека, признание само-ценности личности. Ключевые слова: мораль; личность; признание самоценности личности; неотчуждаемые права человека *** Marushchak N.V. Some Aspects of Human Defense in the Work of Expressed Representatives of a Philosophical Opinion of New Hours The article analyzes the understanding of the concept of "dignity" in the writings of such prominent representatives of the philosophical and legal thought of modern times as J. Locke, B. Spinoza, T. Hobbes, I. Kant, G.W.F. Hegel, L. Feuerbach, J.J. Russo. According to the author, this will contribute to a deeper and more complete understanding of the concept of "dig-nity", "human rights and freedoms", given that the evolution of the understanding of the category "dignity" is closely inter-twined with the history of the struggle against injustice and oppression of man, for freedom and equality. The author put for-ward the following tasks: to reveal the modern understanding of the notion of "dignity", to analyze the peculiarities of the views of the eminent thinkers of the seventeenth and seventeenth centuries, to show how elementary moral ideas of dignity were formed and the basic legal principles were introduced in English, American, and French law. In the process of solving the tasks, the author came to the conclusion that respect for human dignity, that is, the idea of the value of an individual from ancient times was and is the subject of attention of philosophers, lawyers, its uniqueness is the basis of the modern philoso-phy of human rights, and the dynamics of human rights is a consequence of specific historical conditions that correct the significance and relevance of those goods reproduced by the respective rights. Understanding human dignity is unequal in different historical epochs in different nations. An analysis of the views of the thinkers of the New Times has shown that the notion of dignity is identified with the value of a man; it is associated with a person’s awareness of the fact that it possesses significant moral and intellectual qualities for it. At the same time, dignity depends on the position of man in society, the state of society, the ability to ensure the practical establishment of inalienable human rights, the recognition of the self-worth of the individual. The scientific novelty of the work consists of a comprehensive study of the views of eminent thinkers of the XVII–XVIII centuries, the essence and content of human dignity. Key words: morality; person; recognition of self-worth of the person; inalienable human rights 
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УДК 343.123.12:343.985 DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1495589 С.О. ПАВЛЕНКО, провідний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи  Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук,  м. Київ, Україна; e-mail: pavlenko0212@gmail.com; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6108-9462 СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ СИТУАЦІЇ S.O. PAVLENKO, Leading Research Fellow, Scientific and Research Work Unit,  National Academy of Internal Affairs, Ph.D. in Law,  Kyiv, Ukraine; e-mail: pavlenko0212@gmail.com;  ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6108-9462 ESSENCE AND CONTENT OF OPERATIONAL AND SUCCESSFUL SITUATION   Постановка проблеми Ефективність здійснення оперативно-розшу-кової діяльності оперативними підрозділами правоохоронних органів України щодо протидії злочинності, передусім, залежить від прийняття правильних оперативно-тактичних рішень щодо раціонального використання сил, засобів, мето-дів та форм оперативно-розшукової діяльності. Саме правильне, вчасно прийняте оперативни-ми працівником оперативно-тактичне рішення є запорукою реалізації одного з головних завдань оперативних підрозділів зокрема та працівників правоохоронних органів загалом – протидії зло-чинності. Як свідчать теорія та практика оперативно-розшукової діяльності, прийняттю працівниками оперативних підрозділів оперативно-тактичного рішення передує належний аналіз та оцінка кон-кретної оперативно-розшукової ситуації. Саме особливостями сприйняття ситуації зумовлені вибір тактичних прийомів, прийняття рішень, визначено вчинки й поведінку працівника опе-ративного підрозділу, що здійснює оперативно-розшукові заходи. Науковим базисом вивчення для сутності та змісту оперативно-розшукової ситуації, а також її ролі в оперативно-розшуковій діяльності за часів колишнього СРСР слугували праці Г.К. Синілова "Правові та тактичні основи оператив-но-розшукової діяльності радянської міліції" (1982 р.), в якій уперше окреслено місце і роль ситуації в теорії оперативно-розшукової діяль-ності. Деякі новаторські підходи щодо класифі-кації оперативно-розшукових ситуацій запропо-новано В.Г. Самойловим у роботі "Оперативно-

розшукова тактика органів внутрішніх справ" (1984 р.). Вченими незалежної України розширено си-туаційні підходи в дослідженні проблем теорії та практики оперативно-розшукової діяльності. Зо-крема, найбільш вагомий вплив на розвиток віт-чизняної оперативно-розшукової діяльності за-галом й оперативно-розшукової тактики здійни-ли праці засновника української наукової школи оперативно-розшукової діяльності І.П. Козачен-ка "Тактика застосування методів і засобів опе-ративно-розшукової діяльності в профілактиці та розкритті злочинів" (1988 р.), "Основні на-прями попередження (профілактики) злочинно-сті" (1990 р.), "Оперативно-розшукова профілак-тика (правові й організаційно-тактичні питання)" (1991 р.), "Правові морально-етичні та організа-ційні основи оперативно-розшукової діяльності" (1999 р.), "Оперативно-розшукова діяльність як правоохоронна функція кримінальної міліції" (2000 р.) та інші. Становить цінність лекція  Г.М. Бірюков "Сутність та поняття оперативно-розшукової тактики" (2012 р.), в якій визначено основні елементи оперативно-розшукової так-тики та сформульовано розгорнуте тлумачення дефініції "оперативно-розшукова ситуація". Ґру-нтовною є публікація О.В. Меживого "Оператив-но-розшукова ситуація як підстава для вибору та застосування оперативної комбінації" (2010 р.), де розглянуті перспективи застосування ситуа-ційного підходу до вибору та проведення опе-ративних комбінацій оперативними підрозділа-ми органів внутрішніх справ та обґрунтував пропозиції щодо вдосконалення нормативної регламентації проведення оперативних комбі-націй оперативними підрозділами ОВС України. 
© Павленко С.О., 2018 
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Значним є монографічне дослідження біло-руського вченого В.П. Шиєнка "Оперативно-розшу-кова тактика органів внутрішніх справ" (1995 р.), в якому обгрунтовані рекомендації щодо алгори-тму дій оперативних працівників в умовах ситу-ації того чи іншого типу, а також типологія опе-ративно-розшукових ситуацій. Враховуючи ефективність новітніх підходів правоохоронних органів зарубіжних країн, зас-луговують на увагу наукові праці вчених США, серед яких робота Карена Баллока, Рональда В. Кларка та Нікка Тіллі "Організована злочин-ність та злочинність: ситуаційна профілактика" (2010 р.), де наголошується на важливості ситу-аційного підходу до розроблення так званих "сценаріїв" (алгоритмів дій) розвитку конкретної ситуації щодо запобігання організованій зло-чинності. Вчені вважають, що такий підхід на-дасть можливість правоохоронним органам кон-тролювати організовану злочинність, шляхом створення умов, які, на думку злочинців, є спри-ятливими для їхньої злочинної діяльності і не несуть ризиків. Серед останніх публікацій слід відзначити статтю Джошуа Д. Фрейлича (Joshua D. Freilich) та Грема Р. Ньюмана (Graeme R. Newman) "Си-туаційне попередження злочинності" (2017 р.) [1], за якою ситуаційний підхід є перспективним напрямом щодо запобігання злочинності і на-лежний аналіз та оцінка конкретної ситуації до-зволяє передбачити (спрогнозувати) дії злочин-ців, що сприяє прийняттю найбільш раціональ-ного рішення щодо методів протидії.  З огляду на зазначене, слушною видається позиція С.І. Давидова [2, с.591], що звернення до ситуаційного підходу в дослідженні проблем теорії та практики оперативно-розшукової дія-льності є перспективним напрямом, оскільки орієнтує дослідників на розроблення рекомен-дацій щодо типових ситуацій, у яких діють пра-цівники оперативних підрозділів. Ситуаційний підхід дозволяє наблизити розроблені рекомен-дації до практичних потреб оперативних підроз-ділів, а отже робить їх більш ефективними та затребуваними. Тому метою статті є розроблення теоретич-них положень і практичних рекомендацій, спря-мованих на удосконалення напрямів ситуаційно-го підходу в оперативно-розшуковій діяльності. Її новизна полягає в цілісному уявленні про сут-ність та зміст оперативно-розшукової ситуації. Для досягнення цієї мети визначено такі завдання: 1. З’ясувати етимологію слова "ситуація" та його значення в різних галузях науки. 

2. Висвітлити генезис розвитку слідчої ситуа-ції в криміналістиці та з’ясувати її вплив на фо-рмування оперативно-розшукової ситуації в те-орії оперативно-розшукової діяльності.  3. Дослідити основні наукові підходи вітчиз-няних та зарубіжних вчених до поняття "опера-тивно-розшукова ситуація", на основі яких сфо-рмулювати авторську дефініцію поняття. 4. Визначити співвідношення оперативно-розшукової ситуації та оперативної обстановки. 5. Піддати аналізу складові елементи опера-тивно-розшукової ситуації.  6. На основі напрацювань вчених у галузі оперативно-розшукової діяльності та з ураху-ванням змін вітчизняного законодавства розши-рити класифікацію оперативно-розшукових си-туацій. 7. Визначити головні чинники, що впливають на ефективність здійснення оперативно-розшуко-вої діяльності працівниками оперативних підроз-ділів, та запропонувати напрями її вдосконалення. Генезис розвитку слідчої ситуації  в криміналістиці та її вплив на формування оперативно-розшукової ситуації в теорії оперативно-розшукової діяльності Слід зазначити, що термін "ситуація" похо-дить від лат. "situation" (положення, розташу-вання) й означає сукупність, сполучення обста-вин та умов, що створюють ті чи інші відносини, певну обстановку. Ситуацію також розуміють як розміщення й співвідношення сил [3, с.6]. Великий тлумачний словник сучасної україн-ської мови містить загальне визначення ситуації як сукупності умов та обставин, що створюють певне становище, зумовлюють ті чи інші взаєми-ни людей, положення, стан ("ситуаційний" – та-кий, що стосується певної ситуації) [4, с.1125]. В свою чергу, за Новим словником української мо-ви, "ситуація", це сукупність умов і обставин, що створюють певне становище, викликають ті чи інші взаємини людей; стан, положення, обстано-вка [5, с.288]. У найширшому сенсі це поняття застосовують у повсякденному житті людей; во-но означає ті умови, за яких воно плине. Водно-час як категорія відповідних галузей науки "ситу-ація" є багатоаспектною і має різне смислове навантаження [6]. Наприклад, у філософії ситуацію розгляда-ють як безпосередній результат взаємодії духо-вної та природної реальностей, що виявляє се-бе як своєрідна "інерція" природного буття стосовно активності духовної енергії людського існування (екзистенції) у прагненні подолати "опір" природи щодо освоєння її людиною [7]. 
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У літературі психологічного спрямування найбільш відомі п’ять рівнів аналізу ситуації, запропоновані Д. Магнусом, зокрема: стимули – окремі об’єкти або дії; епізоди – особливо зна-чущі події, що мають причину й наслідок; ситуа-ції – фізичні, тимчасові та психологічні парамет-ри, визначені зовнішніми умовами (сприйняття й інтерпретація ситуації надає значення стимулам і епізодам); оточення – узагальнююче поняття, що характеризує типи ситуацій; середовище – сукупність фізичних і соціальних змін зовнішньо-го світу [8, с.29–33]. Для кримінології найбільший інтерес стано-вить вироблене психологічною та юридичною наукою поняття конкретної життєвої ситуації як певного поєднання обставин життя людини, що безпосередньо впливає на її поведінку в цей момент [9]. Як слушно зазначають окремі аме-риканські вчені [1], ситуаційний підхід в дослі-дженні проблем запобігання злочинності пови-нен базуватись на таких науках як кримінологія, економіка, психологія, соціологія та інших. Водночас найбільш цікавим є поняття слідчої ситуації. Це пов’язано з тим, що криміналістичні положення та рекомендації історично були за-кладені й пристосовані для потреб теорії опера-тивно-розшукової діяльності. З урахуванням зазначеного, стисло розгля-немо місце і роль слідчої ситуації в криміналіс-тичній науці, а також з’ясуємо її вплив на фор-мування оперативно-розшукової ситуації. Перші відомості про слідчу ситуацію та її значення для ефективного планування розслі-дування злочину в криміналістичній методиці розслідування злочинів знаходимо в працях А.Н. Васильєва, Г.Н. Мудьюгіна, Н.А. Якубович (1957 р.) [10, с.153] та Р.С. Бєлкіна (1959 р.) [11, с.331–332], які неодноразово відзначали ситуа-ційний характер роботи з доказами та акценту-вали на закономірностях, що лягли в основу цієї діяльності [12]. Утім серед вчених-криміналістів відсутня од-ностайність щодо поняття слідчої ситуації. Її ви-значають як умови, за котрих на певний момент здійснюється розслідування [13, с.135]; як суку-пність обставин у справі, що може бути сприят-ливою чи несприятливою для будь-яких виснов-ків і дій слідчого [14, с.82]; як систему фактичних даних, що відображають істотні риси події [15, с.90]; як комплекс фактичних даних, встановле-них розслідуванням та взятих до уваги разом із джерелами їх отримання [16, с.52]; як обстанов-ку, за якої відбувається процес доказування [17, с.113–114]; як стан розслідування злочину, ви-

значений наявністю (відсутністю) доказової та оперативної інформації про обставини предме-та доказування і компоненти криміналістичної характеристики, що зумовлює систему безпосе-редніх завдань і напрям розслідування [18, с.64]; як ступінь інформаційної обізнаності про злочин, а також стан процесу розслідування на будь-який визначений момент часу, оцінка якого дозволяє слідчому прийняти найбільш доцільні рішення за справою [19, с.46]. До того ж, окремі дослідники [20] вважають, що розглядуване поняття вже повністю вичер-пало себе, і пропонують як альтернативне вжи-вати "криміналістична ситуація", аргументуючи тим, що з моменту набуття чинності Криміналь-ним процесуальним кодексом (2012 р.) у проце-сі досудового розслідування, окрім слідчого, працівники оперативних підрозділів також ма-ють право проводити негласні слідчі (розшукові) та слідчі розшукові дії за його дорученням. Серед іншого, у наукових колах тривають дискусії з приводу того, до якого розділу кримі-налістики віднести слідчу ситуацію. Одні дослі-дники [21, с.14], [22, с.58], [23, с.197] вважають, що вчення про слідчі ситуації тісно пов’язане з дослідженням проблем криміналістичної мето-дики, та розглядають це поняття як конструкти-вний елемент окремих методик розслідування. Їх опоненти переконані, що слідча ситуація є категорією криміналістичної тактики [24, с.195]. Убачаємо за доречне погодитись із дослід-никами [25, 26], які вважають проблему слідчої ситуації об'єктом дослідження як криміналістич-ної тактики, так і криміналістичної методики роз-слідування залежно від того, які функції, за-вдання (тактичні чи методичні) вона виконує. На підставі аналізу наукових джерел з'ясова-но, що за своїм змістом оперативно-розшукові ситуації багато в чому є аналогічними до слід-чих ситуацій (за інформаційними, психологічни-ми, тактичними та іншими компонентами). Од-нак за всієї схожості криміналістичних (слідчих) ситуацій оперативно-розшукові ситуації мають суттєві особливості [27, с.233]. По-перше, опе-ративно-розшукові ситуації виникають у діяль-ності суб’єктів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, чим докорінно різняться від кримінально-процесуальної діяльності. По-друге, на відміну від органів досудового розслі-дування, які провадять свою діяльність відпові-дно до кримінально-процесуального законодав-ства, підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, керуються також Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність" 



ISSN 1995-6134 

 45 Forum Prava, 2018. (4). 42–63 (Review Papers) 

та відомчими нормативно-правовими актами, якими регульовано порядок організації неглас-ної роботи. По-третє, на відміну від завдань ор-ганів досудового розслідування, визначених ст.2 КПК України [28] та розділом ІІ Положення про органи досудового розслідування [29], голо-вним завданням підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, є пошук і фік-сація фактичних даних відносно протиправних діянь окремих осіб та груп (ст.1 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність") [30]. На підставі викладеного можна дійти виснов-ку, що у формуванні оперативно-розшукової ситуації як елемента оперативно-розшукової тактики провідну роль відведено слідчій ситуа-ції. Зокрема, напрацювання вчених-криміналіс-тів з означеної проблематики послугували нау-ковим базисом для дослідження ситуацій у теорії оперативно-розшукової діяльності. Зреш-тою, незважаючи на певні спільні компоненти, оперативно-розшукова ситуація, на відміну від слідчої, є предметом вивчення оперативно-роз-шукової діяльності, ефективне здійснення якої, передусім, передбачає належну організацію не-гласної роботи. Як з цього приводу слушно зазначає В. Фомі-чев [31], пізнання теорії оперативно-розшукової діяльності спрямоване на специфічний об’єкт – розвідувальну діяльність (у широкому сенсі). Розглядаючи безпосередній предмет дослі-дження, варто здійснити ретроспективний ана-ліз поняття оперативно-розшукової ситуації в теорії оперативно-розшукової діяльності. Одним із перших місце та роль ситуації в оперативно-розшуковій діяльності визначив радянський до-слідник Г.К. Синілов (1975 р.), запропонувавши розглядати її як елемент логічної структури опе-ративно-розшукової тактики. Однак визначення поняття дослідник не надав. Уже пізніше у сво-єму докторському дослідженні (1982 р.) зазна-чений науковець уперше сформулював поняття оперативно-розшукової ситуації, якою пропонує вважати "сукупність умов і обставин, які обумо-влюють здійснення оперативно-розшукових за-ходів у конкретний період місця і часу" [32]. Згодом В.Г. Самойлов (1984 р.) визначив оперативно-розшукову ситуацію як реально на-явний стан певної кримінальної події, з приводу якої проводиться оперативно-розшуковий захід; умови, за яких він проводиться, а також можли-вості оперативного працівника (або підрозділу) щодо вжиття необхідних заходів, сформульова-них у вигляді конкретного завдання. Дослідивши правову природу оперативно-розшукової ситуа-

ції, науковець відзначає, що вивчення та оцінка оперативно-розшукової ситуації є основополож-ним елементом структури оперативно-розшуко-вої тактики, головним призначенням якого є створення умов для прийняття правильного та-ктичного рішення; оперативно-розшукова ситу-ація містить у собі сукупність даних про кримі-нальну подію та умови, за яких необхідно прийняти рішення відносно здійснення операти-вно-розшукового заходу і забезпечити його реа-лізацію [33, с.33].  Також вагомий внесок у розвиток теорії опе-ративно-розшукової діяльності загалом та роз-роблення проблем оперативно-розшукової си-туації зробили й інші радянські вчені, такі як Д.В. Гребельський, О.Ф. Долженков, В.А. Образ-цов, Г.І. Іванін, А.Г. Філатов, В.К. Шульц та інші. Однак, не вдаючись до детального аналізу їх досліджень, лише зазначимо, що саме напра-цювання радянських вчених послугували теоре-тичним базисом для подальших наукових розві-док з досліджуваної проблематики. Сформовані цими дослідниками поняття оперативно-розшу-кової ситуації, її елементів та видів є тими похі-дними, що становлять теоретико-методологічну цінність у сфері сучасної оперативно-розшу-кової діяльності. Аналіз наукової літератури сві-дчить, що на основі напрацювань радянських вчених вітчизняні та зарубіжні дослідники сфо-рмулювали чимало дефініцій поняття "операти-вно-розшукова ситуація", а також удосконалили окремі підходи до класифікації її елементів та видів, що буде розглянуто нижче. Отже, розглянувши генезис формування оперативно-розшукової ситуації в теорії опера-тивно-розшукової діяльності, доцільно здійснити аналіз основних наукових підходів до поняття, елементів та видів оперативно-розшукової си-туації, на основі чого надати власне визначення оперативно-розшукової ситуації та її елементів, а також удосконалити класифікацію оператив-но-розшукових ситуацій з урахуванням змін у вітчизняному законодавстві. Перш ніж перейти до розгляду цих питань, варто наголосити на тому, що в наукових колах не існує єдиної позиції щодо трактування поняття "ситуація" в теорії оперативно-розшукової дія-льності. Окремі вчені [34, с.670; 35; 36] цей елемент оперативно-розшукової тактики визна-чають як "оперативно-тактичну ситуацію", якою вважають реально наявний на певний момент стан певної кримінальної події (чи інший пов’я-заний з цим факт) або можливість настання та-кої події, щодо якої проводять оперативно-
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розшукові заходи; умови, за яких доводиться діяти оперативному працівнику; його можливос-ті щодо вжиття необхідних заходів, сформульо-ваних у вигляді конкретного завдання. Однак, попри певні розбіжності в наукових підходах щодо розуміння й співвідношення по-нять "оперативно-розшукова ситуація" та "опе-ративно-тактична ситуація", детальне з’ясуван-ня семантики цих понять не належить до завдань нашого дослідження. Зрештою, поняття ситуації в теорії оператив-но-розшукової діяльності поступово набуває загальнометодологічного значення [37]. З огляду на те, вчені пропонують співвідносити поняття "оперативно-розшукова ситуація" та "оператив-но-тактична ситуація" як загальне й часткове. Зважаючи на викладене, можна дійти висно-вку, що, на відміну від оперативно-тактичної си-туації, поняття "оперативно-розшукова ситуація" є ширшим за змістом, оскільки залежно від ха-рактеру виконуваних завдань в оперативно-розшуковій діяльності її може бути розокремле-но на тактичну й стратегічну ситуації [38, с.109]. Саме тому в цьому дослідженні ми оперуємо терміном "оперативно-розшукова ситуація". Основні наукові підходи вітчизняних вчених до поняття "оперативно-розшукова ситуація" Проте, у вітчизняній науці не вироблено усталеного підходу щодо трактування терміна "оперативно-розшукова ситуація". Аналіз наяв-них наукових позицій дозволяє виділити кілька основних підходів до визначення цього поняття. Одними з перших поняття оперативно-розшу-кової ситуації визначили Е.О. Дідоренко та І.П. Козаченко, котрі трактують його як реально наявний на певний момент стан конкретної чи криміногенної події, за яким здійснюються опе-ративно-розшукові заходи; умови їх проведення; спроможність оперативного підрозділу (праців-ника) здійснити ці заходи [39, с.318–319]. Така дефініція є лаконічною та чітко передає (розк-риває) головні складові оперативно-розшукової ситуації. Водночас видається дискусійним твердження про "реально наявний на певний момент стан конкретної чи криміногенної події". Зважаючи на те, що будь-яка ситуація є динамічною та існує в минулому, теперішньому часі, а також може ви-дозмінюватись у майбутньому, в контексті розг-лядуваного питання більш доречним вважаємо формулювання "у відповідному просторово-часовому інтервалі". Згодом Г.М. Бірюков дещо розширив цю ін-терпретацію. На думку дослідника, оперативно-

розшукова ситуація – це тактична категорія; складна динамічна система; своєрідна інфор-маційна модель; сукупність умов та обставин, що створюють певне становище в реальному житті у відповідний проміжок часу (найчастіше незначний); дійсно наявний стан криміногенної або кримінальної події чи іншого пов’язаного з нею факту (або ймовірність настання такої по-дії), з огляду на що приймається оперативно-тактичне рішення, що визначає лінію поведінки оперативного співробітника та на підставі якого здійснюються оперативно-розшукові заходи; умови, за яких вони проводяться, а також мож-ливості оперативника (підрозділу) забезпечити їх виконання з метою своєчасного виявлення, припинення та розкриття злочинів, розшуку осіб, які скоїли злочин або переховуються від слідст-ва та суду [6]. Позитивним слід вважати те, що науковець передбачив часовий інтервал кримі-ногенної чи кримінальної події не лише на пото-чний момент, а й звернув увагу на ймовірність такої події в майбутньому, що вважаємо слуш-ним, оскільки такий підхід передбачає прогнозу-вання розвитку події, що, безумовно, є важли-вим для прийняття правильних оперативно-тактичних рішень. Зрештою, розгляд поняття був би значно глибшим за умови, що зазначений автор уніс до його змісту, на додаток до часової, також прос-торову ознаку. Адже загальновідомо, що будь-яка подія відбувається не лише в певний час, а й у певному місці. Заслуговує на увагу також підхід О.В. Меживого, за яким оперативно-розшукова ситуація – це наявний стан кримінальної події, що передбачає її аналіз, оцінку, визначення конкретних тактичних завдань і проведення оперативними підрозділами оперативно-розшукових, оперативно-тактичних та інших та-ктичних заходів з виявлення, попередження чи розкриття злочинів [40, с.372]. Як набуток наве-деної дефініції слід відзначити аналіз та оцінку кримінальної події, на чому закцентував зазна-чений автор, оскільки саме належний аналіз чинників, що формують кримінальну ситуацію, безпосередньо впливає на якісні показники оперативно-розшукової ситуації. Проте, на на-ше переконання, до змісту цього поняття доці-льно включити відповідний часово-просторовий інтервал. Як слушно з цього приводу зазначено в науковій літературі, часово-просторові харак-теристики в структурі ситуації посідають особ-ливе місце, оскільки об’єднують усі її компонен-ти в систему [1, с.82].  



ISSN 1995-6134 

 47 Forum Prava, 2018. (4). 42–63 (Review Papers) 

Зрештою, варто зазначити, що наведені за-уваження відображають власну точку зору на дану проблему і носять лише рекомендаційний характер і жодним чином не спростовують інди-відуальність, а також теоретичну та практичну значущість проаналізованих понять, що були сформульовані вітчизняними вченими. Водночас у наведених визначеннях операти-вно-розшукової ситуації можна виявити невпо-рядкованість термінів "кримінальна подія" та "криміногенна подія". Зокрема, не з’ясовано їх семантичне значення та співвідношення, а та-кож не обґрунтовано доцільність їх трактування як істотних ознак розглядуваного поняття.  Цікавою в цьому сенсі видається думка  Д.В. Кіма, що "стан кримінальної події чи іншого пов’язаного з нею факту (або ймовірність на-стання такої події)" стосується більше криміна-льної ситуації, а не ситуації суб’єкта, який здійс-нює оперативно-розшукову діяльність [27, с.231]. Аналіз вітчизняного законодавства свідчить про те, що близьким за значенням до поняття "кримінальна подія" є "подія кримінального пра-вопорушення (час, місце, спосіб та інші обста-вини вчинення кримінального правопорушен-ня)", що міститься в п.1. ч.1. ст.6 КПК України. За контекстом ідеться про обставини, які вже сталися та підлягають доказуванню в криміна-льному провадженні. З огляду на це, термін "кримінальна подія" є більш прийнятним для слідчої (криміналістичної) ситуації. Водночас, за ч.1 ст.6 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", однією з ос-новних підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності є наявність достатньої інформації, одержаної в установленому зако-ном порядку, що потребує перевірки застосу-ванням оперативно-розшукових заходів і засо-бів, про злочини, що готуються; щодо осіб, які готують учинення злочину, тощо. Отже, метою діяльності оперативних підрозділів законода-вець убачає, передусім, запобігання злочинам, а також фіксацію фактичних даних щодо проти-правних діянь окремих осіб та груп, відповіда-льність за які передбачено КК України. Таким чином, з урахуванням положень Зако-ну України "Про оперативно-розшукову діяль-ність" у вищезазначених поняттях видається логічним на додаток до кримінальної події за-значати й про факти та осіб, які становлять оперативний інтерес. В.А. Лукашов ще у 1977 р. зазначав, що "так-тична сторона оперативно-розшукової тактики проявляється передусім під час запобігання та 

розкриття конкретних злочинів і затримання злочинців" [41]. Слушною з цього приводу вважаємо позицію С.І. Давидова [37, с.79], який пропонує замість терміна "кримінальна подія" вживати "криміна-льна поведінка", аргументуючи це тим, що кри-мінальна поведінка, окрім злочинних, містить у собі й інші пов’язані з ними дії. У цьому аспекті заслуговують на увагу ви-сновки академіка А.П. Закалюка про те, що в кримінології термін "поведінка" охоплює не ли-ше власне діяльнісний акт злочину, а й об’єк-тивні та суб’єктивні обставини, які передували йому та, серед іншого, зумовили виникнення мотивів, визначення мети, вибір засобів, прийн-яття рішення вчинити злочин, процес реалізації рішення [42, с.277–278]. Особливо важливого значення в цьому кон-тексті набуває механізм кримінальної поведінки злочинця (його поведінки протягом кримінальної події), а також відомості про докримінальну, кримінальну та посткримінальну поведінку зло-чинця. О.М. Бандурка та О.М. Литвинов до головних елементів механізму такої поведінки відносять: особистісні властивості, мотивацію, конкретну обстановку, прийняття рішення про вчинення злочину і безпосередньо процес його вчинення (акт поведінки). Дослідники поділяють розгляду-вані елементи на дві групи: складові психологіч-ної структури поведінки (мотивація та прийняття рішення про вчинення акту поведінки) й резуль-тат взаємодії об’єктивного та суб’єктивного в поведінці (особистісні властивості, конкретна обстановка і акт поведінки) [43, с.114]. С.І. Давидов зазначає, що в результаті взає-модії двох систем кримінальної поведінки й об-становки, за якої відбувається її прояв, виникає кримінальна ситуація. Зрештою, вчений визна-чає кримінальну ситуацію як обмежений просто-рово-часовими межами синтез умов і обставин, що виникають у результаті поєднання елементів кримінальної поведінки та чинників обстановки, за якої вона набуває вияву [37, с.79]. На думку Д.В. Кіма, кримінальною ситуацією слід вважати динамічну систему, що виникає у певних просторово-часових межах за індивідуа-льного поєднання елементів злочинної діяльно-сті з урахуванням їх оцінки суб’єктом злочину [44, с.151].  Натомість Л.А. Волкова стверджує, що кри-мінальні ситуації об’єднують дії злочинця на рі-зних етапах: це і підготовка до вчинення злочи-ну, і безпосереднє вчинення злочину, і дії 
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злочинця та інших осіб зі знищення або прихо-вування слідів злочину. Кримінальна ситуація як така виникає з моменту початку дій суб’єкта злочину та становить собою індивідуальне, кон-кретне поєднання якостей і аспектів елементів злочинної діяльності [45, с.43]. Водночас, як слушно зазначають автори по-сібника "Теорія оперативно-розшукової діяльно-сті" (2006 р.), для оперативно-розшукової діяль-ності особливе значення мають знання про соціальні, психологічні та моральні якості особи злочинця (погляди, навички, потреби, інтереси, особливості характеру, тощо) [46]. Значущість дослідження кримінальної ситуа-ції зумовлена необхідністю формування опера-тивно-розшукових характеристик окремих видів злочинів, яка повинна містити комплекс специфі-чних ознак, особливостей, що характеризують злочин і слугують інформаційним базисом для розроблення методик щодо їх розкриття [2, c.593]. З огляду на це, можна дійти висновку, що аналізу та оцінці оперативно-розшукової ситуа-ції передує вивчення кримінальної ситуації та оперативної обстановки.  О.Ю. Шумілов з цього приводу слушно за-значає, що без аналізу та оцінки оперативної обстановки ґрунтовно вивчити конкретну опера-тивно-розшукову ситуацію та на її основі прийн-яти правильне оперативно-тактичне рішення практично неможливо [47]. Попри це, окремі вчені поняття оперативно-розшукової ситуації ототожнюють з оператив-ною обстановкою [35, 48]. Як на нас, таке твер-дження є дискусійним і потребує більш деталь-ного розгляду поняття, елементів оперативної обстановки та її співвідношення з оперативно-розшуковою ситуацією. Співвідношення оперативно-розшукової  ситуації та оперативної обстановки Аналіз наукової літератури свідчить про те, що переважна більшість фахівців у галузі ОРД розглядає оперативну обстановку як систему зовнішніх та внутрішніх умов функціонування оперативного підрозділу [49, с.33; 50; 51; 52]. І.Р. Шинкаренко в широкому розумінні трак-тує оперативну обстановку як окрему науково-практичну категорію ОРД, що є комплексом взає-мопов'язаних географічних, соціально-демогра-фічних, соціально-економічних та політичних умов, притаманних конкретному об'єктові опе-ративної уваги або території, на якій функціонує правоохоронний орган; аналітико-статистичною характеристикою злочинності, правопорушень громадського порядку, стану, сил і засобів пра-

воохоронного органу та ефективності його опе-ративно-службової діяльності, чим зумовлений характер організаційних, адміністративних та оперативно-розшукових заходів із забезпечення виконання функцій протидії злочинності та ней-тралізації загроз національній безпеці України [53, с.246–247]. Науковець виокремлює такі загальні елементи оперативної обстановки, за якої діють правоо-хоронні органи: географічні, демографічні та  соціально-економічні особливості території об-слуговування органами внутрішніх справ; зло-чинність (її стан як поєднаність злочинів і осіб, що їх скоїли, в умовах конкретного місця й часу); якісний і кількісний стан громадського порядку; чинники, що чинять детермінуючий вплив на злочинність та ускладнюють або полегшують діяльність органів внутрішніх справ із протидії злочинності; наявність, стан і результативність застосування сил і засобів боротьби з ними [53, с.247]. Водночас О.Ю. Шумілов зазначає, що опера-тивна (оперативно-розшукова) обстановка скла-дається з трьох основних елементів, які містять такі групи ознак: 1) що характеризують вивчення злочинної діяльності осіб, відносно яких здійснюється опе-ративно-розшукова діяльність; 2) які визначають реальні можливості опера-тивного працівника, оперативного підрозділу (сили, засоби, методи тощо); 3) котрі враховують зовнішнє середовище, в якому провадитиметься оперативно-розшукова діяльність (територія, населення, соціально-економічні та політичні умови, правовий простір, пора року, клімат тощо).  Досліджуючи співвідношення "оперативно-розшукової ситуації" та "оперативної обстанов-ки", вчений зазначає, що поняття оперативно-розшукової ситуації, на відміну від оперативної обстановки, характеризує перелік конкретних обставин, типових не для оперативно-розшу-кової діяльності загалом, а лише для діяльності конкретного оперативного працівника чи певної особи, що співпрацює на конфіденційних заса-дах [47, с.166]. З цієї позиції А.Ю. Шумілов про-понує розглядати оперативно-розшукову ситуа-цію як прояв оперативної обстановки на рівні практичної діяльності окремих працівників опе-ративних підрозділів [54]. Водночас ми цілком згодні з С.І. Давидовим [1, с.84] у тому, що середовище, в якому здійс-нюється оперативно-розшукова діяльність, є ширшим за оперативно-розшукову ситуацію. 



ISSN 1995-6134 

 49 Forum Prava, 2018. (4). 42–63 (Review Papers) 

Цей фрагмент "світу" є більш ємною складовою навколишньої дійсності й не лише соціального характеру. Середовищем автор вважає опера-тивну обстановку, за якої здійснюється опера-тивно-розшукова діяльність, а також криміналь-не середовище, в якому проводять оперативно-розшукові заходи. Варто закцентувати, що оперативна обста-новка як середовище є позасуб’єктною, а ситу-ація завжди суб’єктна (це завжди "чиясь" ситуа-ція). Зрештою, середовищу притаманні стійкість і тривалість, а ситуація зазвичай короткочасна. Суб’єкт оперативно-розшукової діяльності в процесі вирішення оперативно-тактичних задач може діяти не лише в природно сформованих сприятливих ситуаціях, а й цілеспрямовано ство-рювати штучні ситуації (проводити контрольова-ну поставку та контрольовану і оперативну за-купку товарів, предметів та речовин, серед іншого заборонених до обігу, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форми власності з метою виявлення та документування фактів протиправних діянь (ст.8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність") та інші заходи, передбачені відомчими нормативно-правовими актами) для досягнення належного результату під час проведення оперативно-розшукових за-ходів. У цьому випадку ситуація спрямована на те, щоб кримінальна поведінка (дії) іншого су-б’єкта (злочинця) відбувалася в інтересах опе-ративних підрозділів. Таким чином, у контексті досліджуваного пи-тання оперативну обстановку слід розглядати як середовище, в якому під впливом суб’єктив-них та об’єктивних чинників формуються відпо-відні ситуації (кримінальна та оперативно-роз-шукова). Аналіз спеціальної літератури [55, 56] надав змогу виокремити такі об’єктивні та суб’єктивні чинники, що впливають на формування кримі-нальної ситуації, як-от: характер інформації, на-явної у злочинців; необхідні сили, засоби, час і можливості використати їх найбільш оптималь-ним чином; потреби, інтереси, стійкі мотиви; по-гляди й ціннісні орієнтації, установки, позиції особистості; рівень розумового розвитку, особ-ливості мислення тощо; досвід, що є вагомим у злочинній поведінці (знання, навички, уміння, здібності); емоційні та вольові якості темпера-менту. Визначаючи сутність та зміст оперативно-розшукової ситуації, О.Ю. Шумилов виокремлює об’єктивні та суб’єктивні чинники, що впливають на її формування. До об’єктивних чинників вче-

ний відносить характер фактичних даних, наяв-них у розпорядженні оперативного працівника (оперативного підрозділу) про особу, що стано-вить оперативний інтерес; наявність каналів надходження оперативно значущої інформації; наявність у розпорядженні оперативного пра-цівника (оперативного підрозділу) відповідних сил та засобів, а також часу й можливостей що-до їх оптимального застосування. До суб’єктив-них чинників, на думку дослідника, належать: психологічний стан працівника оперативного підрозділу (особи, що сприяє здійсненню опера-тивно-розшукової діяльності); рівень професій-них знань, навичок, практичний досвід; реаліза-ція в конкретний часовий проміжок кримінально-правової інформації в оперативно-розшуковій діяльності; здатність приймати рішення в екст-ремальних умовах; протидія оперативно-розшу-ковій діяльності з боку осіб, що становлять опе-ративний інтерес; наслідки помилкових рішень оперативного працівника та інших осіб; наслідки розшифрування тощо [54, с.166]. Як на нас, об’єктивні та суб’єктивні чинники, що формують оперативно-розшукову ситуацію, досить влучно визначив К.М. Лобзов. Зокрема, до таких науковець відносить: суб’єктно-діяльнісні (можливості оперативних підрозділів), індивідуально-компетентні (знання, вміння та навички), психофізіологічні (психологія поведін-ки), предметно-інструментальні (застосування спеціальних знань), правові (правова основа), просторово-часові (місце та час), природно-кліматичні, науково-методичні та інші [57, с.11].  Отже, варто погодитися з вченими [2, с.592], що застосування ситуаційного підходу в конкре-тних дослідженнях зумовлює пошук рішень нау-кових завдань на основі пізнання: 1) ситуацій злочинної діяльності (кримінальних ситуацій) та 2) ситуацій, що виникають під час оперативно-розшукової діяльності (оперативно-розшукових ситуацій). Заслуговує на увагу визначення оперативно-розшукової ситуації, надане І.І. Басецьким – як категорії, що характеризує перебіг (стан) прове-дення оперативно-розшукового заходу й охоп-лює суб’єкти оперативно-розшукової діяльності, їх вчинки, інтереси, цілі, просторово-часові та інші чинники [58]. А.Г. Маркушин вважає, що оперативно-розшукова ситуація – це сукупність обставин, які визначають тактику проведення оперативно-розшукових заходів. До таких об-ставин автор відносить оперативно-тактичну характеристику події, що становить оператив-ний інтерес; умови, за яких набуває прояву ця 
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подія, та реальні можливості оперативного пра-цівника щодо вирішення завдання. Сюди ж, на думку автора, варто віднести й відомості про особу та її дії [59]. Д.В. Кім оперативно-розшукову ситуацію ро-зуміє як складну динамічну систему інформа-ційного характеру, що виникає в діяльності су-б’єктів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та впливають на подальшу організа-цію цієї діяльності з метою вирішення визначе-них завдань, шляхом застосування спеціальних засобів, прийомів та методів [27, с.233]. За В.П. Шиєнком, оперативно-розшукову ситуацію слід розглядати як комплекс чинників, що харак-теризують перебіг, стан процесу проведення оперативно-розшукових заходів і тих умов, за яких вони відбуваються [60]. Слушною з цього приводу видається позиція А.Ю. Шумилова, котрий оперативно-розшуковою ситуацією вважає сукупність обставин об’єктив-ного та суб’єктивного характеру, за яких у від-повідний часовий проміжок (зазвичай незнач-ний) здійснюється оперативно-розшукова діяль-ність [61]. Дослідник наголошує, що оперативно-розшукові ситуації визначають спосіб дій, лінію поведінки працівника оперативного підрозділу, яку він обирає для найбільш оптимального до-сягнення мети оперативно-розшукової діяльно-сті [61, с.303]. Зрештою, ми цілком згодні з підходом  С.І. Давидова, що оперативно-розшукова ситу-ація – це комплекс просторово-часових та інших чинників, що характеризують перебіг, процес оперативно-розшукової діяльності, умови, за яких вона відбувається, й тих, що чинять управ-лінський вплив на її організацію і тактику, зумо-влену кримінальною поведінкою [37]. Проаналізувавши основні дефініції поняття "оперативно-розшукова ситуація", надамо влас-не формулювання, що стосується сфери нашо-го дослідження. Оперативно-розшукова ситу-ація – це сукупність об’єктивних та суб’єктив-них чинників, що впливають на ефективність здійснення оперативно-розшукової діяльності у певних просторово-часових межах. Видається доречним виокремити об’єктивні та суб’єктивні чинники, що впливають на фор-мування оперативно-розшукової ситуації. До об’єктивних слід віднести: якісні показники (дос-товірність, точність, цінність, своєчасність над-ходження) інформації про осіб, факти та події, що становить оперативний інтерес; якісний склад осіб, які сприяють здійсненню оператив-но-розшукової діяльності; можливості операти-

вного працівника (оперативного підрозділу) що-до раціонального (оптимального) використання наявних сил, засобів та методів оперативно-розшукової діяльності тощо. Суб’єктивними чинниками слід вважати: пси-хологічно-професійну підготовленість, а також моральні якості оперативного працівника чи осіб, які сприяють здійсненню оперативно-розшукової діяльності, зокрема раціональне ми-слення (спрямоване на прийняття правильних рішень); інтелектуальну активність; психологічну стійкість (здатність приймати рішення в екстре-мальних умовах, а також вміння обрати в конк-ретній ситуації необхідну лінію поведінки з ме-тою виконання завдань оперативно-розшукової діяльності); знання, вміння, навички та практич-ний досвід оперативного працівника тощо. Аналізуючи підходи науковців, можна дійти висновку, що суб’єкт оперативно-розшукової діяльності для належної оцінки оперативно-розшукової діяльності повинен набути таких особистісних якостей, як-от: раціональне мис-лення (спрямоване на прийняття виважених рішень); інтелектуальна активність; вміння об-рати в конкретній ситуації необхідну лінію пове-дінки з метою виконання завдань оперативно-розшукової діяльності; знання законодавчої та нормативно-правової бази, що дозволяє опера-тивному працівнику застосовувати набуті ним спеціальні знання, вміння та навички в законний спосіб, тощо. Аналіз складових елементів оперативно-розшукової ситуації Перш ніж перейти до розгляду елементів оперативно-розшукової ситуації, з’ясуємо сема-нтичне значення таких її складових, як "аналіз" та "оцінка", їх співвідношення та значення для оперативно-розшукової ситуації. За Словником української мови, аналіз – це процес розумового або фактичного розкладан-ня цілого на складові компоненти. Своєю чер-гою, оцінка – це думка, міркування про якість, характер, значення (та ін.) кого-, чого-небудь [62]. Оцінка – логічно наступний після аналізу крок, що допомагає визначити значущість яви-ща, його відповідність певним нормам [63].  Як слушно зазначає Р.С. Бєлкін: "Аналіз ситу-ації збір і обробка інформації розглядається як вихідний момент в процесі прийняття рішення" [64, с.112–113]. Своєю чергою, оцінка – завер-шальний етап аналізу, що зазвичай має наслід-ком певне рішення [63]. В.Г. Самойлов визначає оцінку оперативно-розшукової ситуації як про-цес логічної розумової діяльності оперативного 
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працівника, що полягає в зборі, накопиченні, переробленні та оцінці інформації про елементи оперативно-розшукової ситуації з метою вироб-лення рішень щодо проведення оперативно-розшукового заходу та виконання визначених завдань [33]. Автори посібника "Теорія оперативно-розшу-кової діяльності" (2006 р.) вважають оцінку опе-ративно-розшукової ситуації однією з істотних ознак оперативно-розшукової тактики [46, с.709]. С.І. Давидов, своєю чергою, зазначає, що оцінка оперативно-розшукової ситуації – це діалектич-ний процес, що відрізняється складністю й су-перечливістю, властивими будь-пізнавальній діяльності. Він має певну специфіку, зумовлену низкою чинників. По-перше, ідеться про динамічність операти-вно-розшукової ситуації, що постійно змінюється. А отже, оцінювати її доводиться неодноразово (іноді неоднозначно). Найбільш динамічними є елементи інформаційного характеру. Відносно стабільними залишаються елементи ситуації, що характеризують організаційно-тактичний ас-пект. Важливо враховувати, що в більшості ви-падків чинники, що утворюють оперативно-розшукову ситуацію, не піддаються кількісному та якісному аналізу. По-друге, вид перебуває під постійним взає-мним впливом структурних елементів ситуації – саме вони визначають її характер. Варто заува-жити, що оперативний працівник своїми діями найчастіше сам формує зміст оперативно-розшукової ситуації, оскільки він є її елементом та безпосередньо впливає на неї. По-третє, необхідність оцінки кожного еле-мента ситуації, виокремлення саме тих, що без-посередньо впливають на вид і форму тактич-ного рішення. Оцінка інших елементів ситуації може бути не актуальною для конкретного так-тичного рішення, знижуючи ступінь його ефек-тивності. Неналежна оцінка виокремлення в структурі ситуації найбільш значущих елементів може призвести до затягування строків розкрит-тя злочину або безпідставного проведення опе-ративно-розшукової діяльності за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів [65]. Як висновують К.К. Горяінов, В.С. Овчинсь-кий та Г.К. Синілов, кожна ситуація складається з багатьох змінних елементів для кожного конк-ретного випадку. Проте деякі з них повторюють-ся. Тому, на думку зазначених науковців, оцінці підлягають передусім такі елементи ситуації: – конкретні кримінальні події та інші пов’язані з ними факти чи ймовірність настання таких подій;  

– можливості, дії (поведінка) протилежної сто-рони, зокрема характеристика осіб, які підлягають перевірці, розробці, розшуку та профілактиці;  – джерела інформації, умови її отримання та можливості використання;  – стан наявних даних, що характеризують кримінальну подію та інші факти, можливість отримання нових відомостей та їх раціонально-го використання;  – тактико-технічні можливості засобів опера-тивної техніки; можливість та ефективність об-раних методів ОРД, їх пріоритетність для конк-ретної ситуації тощо.  До того ж, оцінка ситуації передбачає необ-хідність прогнозувати зміни у поведінці й рішен-нях особи чи групи осіб, що належать до проти-лежної сторони, аналіз наслідків їх можливої поведінки, розроблення програми подальших дій [46, с.709–710].  За В.Г. Самойловим, оцінці підлягають такі елементи оперативно-розшукової ситуації: опе-ративно-тактична характеристика на конкретний момент певної кримінальної чи криміногенної події; характеристика умов, за яких набуває про-яву ця подія; характеристика реальних можливо-стей оперативного працівника вжити необхідних заходів для вирішення визначеного завдання [33]. Близької позиції дотримуються й вітчизняні вчені Г.М. Бірюков [66], І.Р. Шинкаренко [67, с.188], виокремлюючи такі елементи оперативно-розшукової ситуації: оперативно-тактична харак-теристика на визначений момент кримінальної або криміногенної події; характеристика умов, за яких набуває прояву ця подія; умови, за яких не-обхідно прийняти рішення про здійснення опера-тивно-розшукових заходів з урахуванням реаль-них можливостей оперативного працівника.  Щонайперше, оцінюванню підлягають такі елементи оперативно-розшукової ситуації: – достовірність наявної інформації про осіб, факти чи події, що становлять оперативний ін-терес; – оперативно-розшукова характеристика (кі-лькісно-якісні показники) розвідувальної інфор-мації, що становить оперативний інтерес у кон-кретній ситуації; – особистісні якості працівника оперативного підрозділу (моральні, психологічні, професійні та інші), що безпосередньо впливають на вмін-ня обрати необхідну лінію поведінки в конкрет-ній оперативно-розшуковій ситуації; – раціональне (оптимальне) використання наявних сил, засобів, методів та форм операти-вно-розшукової діяльності; 
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– організаційні й матеріально-технічні мож-ливості та науково-методичне забезпечення. Класифікація оперативно-розшукових  ситуацій Проаналізувавши поняття та складові еле-менти оперативно-розшукової ситуації, розгля-немо підходи до їх видової класифікації. Окремі вчені з цього приводу слушно зазначають, що класифікація – це важливий елемент будь-якої людської діяльності [68, с.202–203]. Як зазначає С.І. Давидов, класифікація опе-ративно-розшукових ситуацій як варіант узагаль-нення практики надає можливість узагальнити те типове, що відрізняє одну ситуацію від іншої. Це сприяє правильній оцінці ситуації, більш точному прогнозуванню її розвитку, а кожний тип (клас) ситуацій визначає варіанти рішень за схемою "тип ситуації – тип рішення" [69, с.97].  Своєю чергою, В.П. Шиєнок пояснює необ-хідність у типології оперативно-розшукових си-туацій двома групами причин: поділом ситуацій на певні класи, що створює необхідні гносеоло-гічні передумови для детального вивчення тео-рії оперативно-розшукової діяльності, а також потребами оперативно-розшукової практики в отриманні науково обґрунтованих рекомендацій щодо алгоритму дій оперативних працівників в умовах ситуації того чи іншого типу [60, с.129]. Як справедливо зазначає дослідник, в основі будь-якого поділу міститься ознака, властива досліджуваним об'єктам. Якщо за основу взяти несуттєву ознаку, класифікація буде штучною, тому за критерій для типології (класифікації) оперативно-розшукових ситуацій, що виникають під час розкриття злочинів, має бути обрано їх найсуттєвішу ознаку, якою зумовлені особливості тактики дій оперативних працівників. Такою озна-кою, на його думку, є ступінь обізнаності опера-тивних працівників про подію, що відбулася, та про пов'язаних з нею осіб; закономірності пошуку, збору та реалізації оперативно значущої інфор-мації, яку виявляють під час розкриття злочинів. Такі підстави науковець визначає як інформацій-ний критерій класифікації [60, с.131–133]. Відпо-відно до того, В.П. Шиєнок виокремлює такі опе-ративно-розшукові ситуації: а) ситуація місця події, з аналізу якої випливає необхідність про-ведення оперативно-розшукових заходів; б) си-туація, що виникає під час проведення операти-вно-розшукових заходів щодо встановлення злочинця в певному середовищі; в) ситуація, що складається під час проведення оперативно-розшукових заходів відносно конкретних підоз-

рюваних; г) ситуація, що виникає під час здійс-нення оперативного пошуку [60, с.139]. Важливе практичне значення має класифіка-ція оперативно-розшукових ситуацій на об’єк-тивні та суб’єктивні, здійснена С.І. Давидовим. До об’єктивних ситуацій оперативно-розшу-кової діяльності вчений відносить ті, що вини-кають у разі отримання повідомлення про вчи-нення злочину, коли оперативний працівник аналізує вплив зовнішніх чинників та починає пошук шляхів подолання ситуації, пов’язаної із встановленням злочинця, розкриттям злочину. Виникнення суб'єктних ситуацій в ОРД ви-значено розвідувально-пошуковим змістом цієї діяльності, що зазвичай має ініціативний харак-тер та здійснюється шляхом проведення опера-тивно-розшукових заходів з виявлення інфор-мації, що становить оперативний інтерес [1, с.84]. Ініціативний характер ОРД зумовлений необхідністю реалізації завдання з виявлення злочинів, що закріплено Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність"  Вагомий вплив на класифікацію оперативно-розшукових ситуацій здійснив радянський дос-лідник В.Г. Самойлов. Його класифікація, дато-вана ще 1984 роком, донині не втратила своєї актуальності. Вчений розподіляє оперативно-розшукові ситуації: за часом виникнення (почат-кові, проміжні та кінцеві); за можливістю досяг-нення бажаного результату (сприятливі/не-сприятливі); за ступенем повторюваності (типові/ специфічні); за характером і ступенем протибор-ства (конфліктні/безконфліктні, двосторонні/ багатосторонні, суворого/несуворого суперниц-тва); залежно від часу прийняття рішення (ситу-ація, що вимагає негайного реагування; існує можливість продумати рішення та підготуватися до проведення оперативно-розшукових заходів (ОРЗ); необхідне ретельне розроблення, підго-товка до проведення ОРЗ) [46, с.710–711]. Отже, узявши за основу напрацювання В.Г. Самойлова та з урахуванням змін вітчизня-ного законодавства, пропонуємо вдосконалити класифікацію оперативно-розшукових ситуацій, надавши їй такого вигляду: 1. За часом виникнення (початкова, проміж-на, кінцева). Початкова оперативно-розшукова ситуація виникає з моменту виявлення оперативним пра-цівником або надходження з гласних або неглас-них джерел первинної інформації, що становить оперативний інтерес та потребує додаткової пе-ревірки. На цьому етапі оперативний працівник здійснює заходи оперативного (ініціативного) 
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пошуку з метою виявлення, запобігання та при-пинення кримінальних правопорушень. Проміжна оперативно-розшукова ситуація виникає з моменту прийняття рішення відносно проведення оперативно-розшукових заходів за наявності підстав, передбачених ст.6 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність". На цьому етапі особливого значення набуває планування оперативно-розшукових заходів під час фіксації фактичних даних щодо проти-правних діянь, а також прогнозування криміна-льної поведінки осіб, стосовно участі яких у під-готовці до вчинення злочину наявні дані. Кінцева оперативно-розшукова ситуація передбачає використання матеріалів оператив-но-розшукової діяльності як приводу та підстави для початку досудового розслідування, а також як доказів у кримінальному провадженні.  2. За можливостями досягнення бажаного результату (сприятлива або несприятлива) Сприятлива ситуація характеризується на-явністю сприятливих умов, що, передусім, пе-редбачає наявність достатньої інформації, яка дає змогу об’єктивно і повно відображати діяль-ність злочинців. Зокрема, ідеться про конфіден-ційне співробітництво з особами, поінформова-ними про злочинні зв’язки лідера організованого злочинного угруповання або його близького оточення та інші факти готування до злочину, тощо. Несприятлива – передбачає наявність умов, що перешкоджають ефективному здійсненню оперативно-розшукової діяльності. Щонайпер-ше це організованість, професіоналізм, озброє-ність, технічна оснащеність злочинності, яка на-буває усе більш зухвалих і небезпечних форм. Корумповані зв’язки, налагоджені в органах за-конодавчої, виконавчої та судової влади, спри-чиняють виникнення залежності останніх від кримінальних структур, що забезпечує прийнят-тя необхідних для тих рішень у порушення чин-ного законодавства або усталених суспільних норм [70].  3. За ступенем повторюваності на практиці (типова та специфічна) Типова ситуація передбачає прийняття пра-цівником оперативного підрозділу типового рі-шення щодо використання сил, засобів, методів та форм оперативно-розшукової діяльності, що використовувалися в аналогічних ситуаціях. Специфічна – відрізняється від типової ори-гінальністю компонентів, що її утворюють, непо-внотою або суперечливістю інформації. Така ситуація потребує від працівника оперативного 

підрозділу оригінального й креативного підходу до прийняття рішення. 4. За характером та ступенем протиборства (безконфліктна чи конфліктна)  Найчастіше безконфліктна ситуація виникає в разі розкриття очевидних злочинів відповідно до заздалегідь запланованих заходів (затриман-ня злочинця в момент вчинення правопорушен-ня та формування достатньої доказової бази).  Особливість конфліктної ситуації полягає в тому, що виявлення та фіксація злочинної дія-льності здійснюється в умовах протидії з боку представників організованої злочинності. Здебі-льшого такі ситуації виникають, коли в складі організованого злочинного угруповання перебу-вають особи, діяльність яких є (була) пов’яза-ною з правоохоронними або судовими органів. Виявлення та документування оперативними підрозділами таких фактів є надзвичайно скла-дним, оскільки ця категорія осіб, будучи обізна-ними щодо ОРД, у кримінально-правовій, кримі-нальній процесуальній сферах, а також маючи корумповані зв’язки, набуті під час трудової дія-льності, може приховувати злочинну діяльність, прогнозувати подальші дії працівників операти-вних підрозділів та уникати кримінальної відпо-відальності. За спостереженнями вчених [46, с.112], кон-фліктні ситуації постають найважливішим пси-хологічним компонентом оперативно-тактичних ситуацій, оскільки інтереси учасників цих ситуа-цій (оперативників – злочинних елементів) най-частіше є прямо протилежними, а їх дії спрямо-вані на досягнення взаємовиключних цілей.  5. За характером прийняття рішення (такі, що вимагають негайного реагування; надають мо-жливість продумати рішення, підготуватися до проведення оперативно-розшукових заходів; вимагають ретельного, а іноді тривалого розро-блення рішення та підготовки до проведення оперативно-розшукових заходів) Ситуація, що вимагає негайного реагуван-ня, зазвичай виникає спонтанно та вимагає не-відкладного втручання працівника оперативного підрозділу. Наприклад, під час проведення опе-ративного (ініціативного) пошуку інформації що-до виявлення кримінальних правопорушень оперативник став очевидцем учинення злочину. У цьому випадку він повинен визначити най-більш доцільний напрям розкриття злочину (за-тримання злочинця), визначити осіб, які стали свідками або володіють інформацією про вчи-нення злочину тощо. Важливо відзначити, що в цій ситуації оперативний працівник зазвичай 
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позбавлений можливості спланувати свої дії. Тому в таких випадках він переважним чином покладається на власну професійну та психоло-гічну підготовленість. Ситуація, що надає можливість продумати рішення, підготуватися до проведення опера-тивно-розшукових заходів, характеризується тим, що працівник оперативного підрозділу має можливість підготувати план оперативно-роз-шукових заходів, забезпечити своєчасність і до-цільність їх здійснення, а також узгодити з пра-цівником слідчого підрозділу спільні дії щодо послідовності проведення подальших операти-вно-розшукових заходів, негласних слідчих (ро-зшукових) та слідчих (розшукових) дій.  Ситуація, що вимагає ретельного, а іноді тривалого розроблення рішення та підготов-ки до проведення оперативно-розшукових за-ходів, найчастіше виникає в результаті отри-мання оперативним працівником інформації про готування злочинів, що потребують копіткої під-готовки, як-от імітування обстановки злочину (вбивства на замовлення). Важливо зазначити, що під час здійснення оперативно-розшукової діяльності важливе зна-чення має класифікація оперативно-розшукових ситуацій, які поділяють на такі, що утворилися природно чи були створені штучно [71, 27]. За допомогою штучно створених ситуацій праців-ник оперативного підрозділу вводить в оману злочинців та запобігає вчиненню злочину. На-приклад, штучною (несправжньою) ситуацією є проведення оперативної закупки, що полягає в імітації придбання або отримання, іноді безо-платного, у фізичних та юридичних осіб неза-лежно від форм власності товару, обіг якого об-межений чи заборонений чинним законодавст-вом, з метою викриття та документування факту вчинення злочину й особи, яка його вчинила. Варто розуміти, що наведена класифікація є умовною та до певної міри неповною – подаль-шого дослідження потребує розподіл оператив-но-розшукових ситуацій за характером викону-ваних в оперативно-розшуковій діяльності завдань (стратегічні, тактичні та ін.). При цьому необхідно розуміти, що належна оцінка будь-якої оперативно-розшукової ситуації насамперед залежить від аналізу таких якісних показників оперативної інформації, як достовір-ність, адекватність, повнота й оптимальність,  точність, оперативність (своєчасність надхо-дження) інформації, лаконічність, логічність, зна-чущість, цінність (корисність), відповідність  визначеній меті, систематизованість і комплекс-

ність, новизна тощо [72, с.197]. Такий підхід за-безпечує пошук та прийняття найбільш раціона-льних та оптимальних рішень щодо ефективного здійснення оперативно-розшукової діяльності.  Головні чинники, що впливають  на ефективність здійснення оперативно-розшукової діяльності працівниками  оперативних підрозділів та її напрями  удосконалення Водночас, аналіз наукової літератури, а та-кож опитування респондентів дають підстави стверджувати, що ефективність здійснення опе-ративно-розшукової діяльності працівниками оперативних підрозділів зумовлена низкою чин-ників, серед яких: реформуванням правоохорон-ної системи (57 %); надмірне навантаження на оперативні підрозділи правоохоронних органі у зв’язку із залученням її працівників до виконання завдань у зоні проведення ООС на Сході України (61 %); неналежна взаємодія та обмін інформа-цією між оперативними підрозділами правоохо-ронних органів (67 %); ліквідація Управління бо-ротьби з організованою злочинністю, що призвело до втрати досвіду за напрямом опера-тивної роботи, напрацьованих негласних дже-рел та іншої важливої інформації щодо протидії організованій злочинності (71 %); неналежна взаємодія оперативних підрозділів з органами місцевого самоврядування й громадськістю (73 %); відсутність практичного досвіду та спе-ціальних знань у працівників оперативних під-розділів, які здійснюють виявлення та запобі-гання тяжким та особливо тяжким злочинам (83 %); інші чинники – 34 %. Зрештою, важливим для підвищення ефек-тивності протидії злочинності є розроблення алгоритмів необхідних дій працівників операти-вних підрозділів у типових оперативно-розшуко-вих ситуаціях, про що зазначило 89 % опитаних. Як слушно зазначають науковці [73, с.11], спи-раючись на вже вироблені алгоритми дій, навіть не надто досвідчені працівники оперативних підрозділів з незначним стажем роботи більш успішно (ефективно) вирішуватимуть завдання оперативно-розшукової діяльності. Загалом же, опитування працівників операти-вних підрозділів свідчить про те, що найактуаль-нішим є розроблення алгоритмів дій оперативного працівника під час виявлення, запобігання та протидії організованій злочинності. Ідеться, зок-рема, про такі її прояви, як: торгівля людьми – 78 %; нелегальна міграція – 74 %; кіберзло-чинність – 73,2 %; етнічна злочинність – 69 %; 
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екстремізм – 67,3 %; тероризм – 64,7 %; інші види кримінальних правопорушень, що є нас-лідком організованої злочинності – 68 %. Особ-ливого значення набувають шляхи вдоскона-лення правового регулювання протидії проти-правній діяльності осіб, віднесених до категорії "злодіїв у законі" в Україні, про що зазначило 91 % опитаних. Зрештою, вивчення проблем оперативно-розшукової діяльності з позиції ситуаційного пі-дходу має непересічне значення для розроб-лення науково обґрунтованих рекомендацій, оскільки всі вони реалізуються в конкретних оперативно-розшукових ситуаціях. Тому прий-мати організаційні, тактичні та процесуальні рі-шення, обирати найбільш раціональні сили, за-соби, методи та форми оперативно-розшукової діяльності необхідно лише на основі аналізу та з урахуванням конкретної оперативно-розшу-кової ситуації [2, с.594]. Висновки На підставі узагальнення основних положень дослідження сутності та змісту оперативно-розшукової ситуації, отримані такі результати: 1. У формуванні оперативно-розшукової си-туації як елемента оперативно-розшукової так-тики провідну роль відведено слідчій ситуації. Зокрема, напрацювання вчених-криміналістів з означеної проблематики послугували науковим базисом для дослідження ситуацій у теорії опе-ративно-розшукової діяльності. Незважаючи на певні спільні компоненти, оперативно-розшу-кова ситуація, на відміну від слідчої, є предме-том вивчення оперативно-розшукової діяльності, ефективне здійснення якої передбачає належну організацію негласної роботи. Як найбільш обґрунтоване пропонується до використання в науковій сфері авторське понят-тя оперативно-розшукової ситуації як сукупності об’єктивних та суб’єктивних чинників, що впли-вають на ефективність здійснення оперативно-розшукової діяльності у певних просторово-ча-сових межах. Виокремлено об’єктивні та суб’єк-тивні чинники, що впливають на формування оперативно-розшукової ситуації. До об’єктивних чинників віднесені: якісні показники (достовір-ність, точність, цінність, своєчасність надхо-дження) інформації про осіб, факти та події, що становить оперативний інтерес; якісний склад осіб, які сприяють здійсненню оперативно-роз-шукової діяльності; можливості оперативного працівника (оперативного підрозділу) щодо ра-ціонального (оптимального) використання наяв-

них сил, засобів та методів оперативно-розшу-кової діяльності тощо. Суб’єктивними чинниками слід вважати: пси-хологічно-професійну підготовленість, а також моральні якості оперативного працівника чи осіб, які сприяють здійсненню оперативно-розшукової діяльності, зокрема раціональне ми-слення (спрямоване на прийняття правильних рішень); інтелектуальну активність; психологічну стійкість (здатність приймати рішення в екстре-мальних умовах, а також вміння обрати в конк-ретній ситуації необхідну лінію поведінки з ме-тою виконання завдань оперативно-розшукової діяльності); знання, вміння, навички та практич-ний досвід оперативного працівника тощо. 2. З'ясовано, що оперативна обстановка як середовище, в якому здійснюється оперативно-розшукова діяльність, є ширшим за оперативно-розшукову ситуацію. Наголошено, що аналізу та оцінці оперативно-розшукової ситуації передує вивчення кримінальної ситуації та оперативної обстановки. Увага акцентується на тому, що оперативна обстановка як середовище є поза-суб’єктною, а ситуація завжди суб’єктна (це завжди "чиясь" ситуація). Зрештою, середовищу притаманні стійкість і тривалість, а ситуація за-звичай короткочасна. 3. До основних елементів оперативно-роз-шукової ситуаціїї, що підлягають першочерго-вому оцінюванню, віднесені такі: достовірність наявної інформації про осіб, факти чи події, що становлять оперативний інтерес; оперативно-розшукова характеристика (кількісно-якісні по-казники) розвідувальної інформації, що стано-вить оперативний інтерес у конкретній ситуації; особистісні якості працівника оперативного під-розділу (моральні, психологічні, професійні та інші), що безпосередньо впливають на вміння обрати необхідну лінію поведінки в конкретній оперативно-розшуковій ситуації; раціональне (оптимальне) використання наявних сил, засо-бів, методів та форм оперативно-розшукової діяльності; організаційні й матеріально-технічні можливості та науково-методичне забезпечення. Удосконалено класифікацію оперативно-розшу-кових ситуацій В.Г. Самойлова (1984 р.) з ураху-ванням положень реалізації нового криміналь-ного процесуального та оперативно-розшуко-вого законодавства, а також структурно-функ-ціональних змін у правоохоронних органах. 4. Головними чинниками, що впливають на ефективність здійснення оперативно-розшукової діяльності працівниками оперативних підрозді-лів, визначені : реформування правоохоронної 
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системи (57 %); надмірне навантаження на опе-ративні підрозділи правоохоронних органі у зв’язку із залученням її працівників до виконан-ня завдань у зоні проведення ООС на Сході України (61 %); неналежна взаємодія та обмін інформацією між оперативними підрозділами правоохоронних органів (67 %); ліквідація Управління боротьби з організованою злочинні-стю, що призвело до втрати досвіду за напря-мом оперативної роботи, напрацьованих негла-сних джерел та іншої важливої інформації щодо протидії організованій злочинності (71 %); нена-лежна взаємодія оперативних підрозділів з ор-ганами місцевого самоврядування й громадсь-кістю (73 %); відсутність практичного досвіду та спеціальних знань у працівників оперативних підрозділів, які здійснюють виявлення та запобі-гання тяжким та особливо тяжким злочинам (83 %); інші чинники – 34 %. 

5. Обґрунтованою слід вважати важливість розроблення алгоритмів необхідних дій праців-ників оперативних підрозділів у типових опера-тивно-розшукових ситуаціях для підвищення ефективності протидії злочинності під час вияв-лення, запобігання та протидії організованій злочинності, про що зазначило 89 % опитаних. Ідеться, зокрема, про такі її прояви, як: торгівля людьми – 78 %; нелегальна міграція – 74 %; кі-берзлочинність – 73,2 %; етнічна злочинність – 69 %; екстремізм – 67,3 %; тероризм – 64,7 %; інші види кримінальних правопорушень, що є наслідком організованої злочинності – 68 %. Особливого значення набувають шляхи вдоско-налення правового регулювання протидії про-типравній діяльності осіб, віднесених до катего-рії "злодіїв у законі" в Україні, про що зазначило 91 % опитаних. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Situational Crime Prevention. Joshua D. Freilich and Graeme R. Newman Subject: Prevention/Public Policy Online Publication Date: Mar 2017. DOI: 10.1093/acrefore/9780190264079.013.3. 2.  Давыдов С. И. Ситуационный подход в методологии оперативно-розыскной деятельности. Актуа-льные проблемы использования ситуационного подхода в юридической науке и правопримени-тельной деятельности: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 10-летию науч. шк. криминалистической ситуалогии / под ред. Т. С. Волчецкой. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Кан-та, 2012. С. 591–599. 3.  Антонян Ю. М. Роль конкретной жизненной ситуации в совершении преступления. М.: Акад. МВД СССР, 1973. 71 с. 4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ Пе-рун, 2003. 1440 с. 5. Новий тлумачний словник української мови: в 3 т. / [уклад.: В. В. Яременко, О. М. Сліпушко]. Вид. 2-ге, випр. Київ: Аконіт, 2007. Т. 3. 864 с. 6. Бірюков Г. М. Сутність та поняття оперативно-розшукової ситуації як елемента оперативно-розшукової тактики. URL: http://www.rusnauka.com/PNR_2006/Pravo/11_birjukov.doc.htm. 7. Філософський енциклопедичний словник. URL: https://studfiles.net/preview/5129867/page:85. 8.  Магнусон Д. Ситуационный анализ: эмпирические исследования соотношений выходов и ситуаций. Психологический журнал. 1983. № 2. С. 29–33. 9. Криминология: учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 1999. С. 261. 10.  Васильев А. Н., Мудьюгин Г. Н., Якубович Н. А. Планирование расследования преступлений: учеб. пособие. М., 1957. 153 с. 11.  Криминалистика: учебник / под ред. Р. С. Белкина. М., 1959. 458 с. 12.  Логінова В. В. Поняття та значення слідчих ситуацій в методиці розслідування злочинів. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2010. № 3. С. 278–283. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2010_3_40.pdf. 13.  Белкин Р. С. Курс криминалистики: в 3 т. М.: Юристъ, 1997. Т. 2. С. 135. 14. Герасимов И. Ф. Принципы построение методики раскрытия преступлений. Вопросы криминали-стической методологии, тактики и методики расследования. М., 1973. С. 82–83. 15. Гавло В. К. О следственной ситуации и методике расследования хищений, совершаемых с учас-тием должностных лиц. Вопросы криминалистической методологии, тактики, методики расс-ледования. М., 1973. С. 90–98. 16. Селиванов Н. Типовые версии, следственные ситуации и их значение для расследования. Соци-альная законность. 1985. № 7. С. 52–54. 17. Образцов В. А., Танасевич В. Г. Понятие и криминалистическое значение следственной ситуации. Советское государство и право. 1979. № 8. С. 113–114. 
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Ключові слова: оперативно-розшукова ситуація; кримінальна ситуація; оперативна обстановка; оперативно-тактичне рішення; оцінка; аналіз; оперативні підрозділи *** Павленко С.А. Сущность и содержание оперативно-розыскной ситуации Раскрывается сущность и содержание оперативно-розыскной ситуации как элемента структуры оперативно-розыскной тактики. Установлено, что в формировании оперативно-розыскной ситуации как элемента оперативно-розыскной тактики ведущая роль отведена следственной ситуации. Представлена авторская формулировка понятия "оперативно-розыскная ситуация" как совокупность объективных и субъективных факторов, влияющих на эффек-тивность осуществления оперативно-розыскной деятельности в определенных пространственно-временных преде-лах. Выделены объективные и субъективные факторы, влияющие на формирование оперативно-розыскной ситуа-ции. Сделан вывод, что важной для повышения эффективности противодействия преступности является разработка алгоритмов необходимых действий работников оперативных подразделений в типичных оперативно-розыскных ситуациях, о чем отметили 89 % опрошенных.  Ключевые слова: оперативно-розыскная ситуація; криминальная ситуація; оперативная обстановка; оператив-но-тактическое решение; оценка; аналіз; оперативные подразделения *** Pavlenko S.O. Essence and Content of Operational and Successful Situation The article reveals the subject matter and content of the operational and search situation as an element of the structure of the operational and search tactics. It has been established that in the formation of the operational and search situation as an element of the operational and search tactics, the leading role is devoted to the investigative situation. At the same time, it is emphasized that despite some common components, the operational and search situation, unlike the investigative one, is the subject of study of operational and search activity, effective implementation of which, above all, involves the proper or-ganization of covert actions. The genesis of the formation of the operational and search situation in the theory of operation and search activity is highlighted, in particular, it is noted that the achievements of Soviet scientists served as the theoretical basis for further scientific research on the subject matter. While analyzing the main definitions of the term "operational and search situation", our own definition relating to the scope of the research was given. Operational and search situation is a combination of objective and subjective factors affecting the effectiveness of the implementation of operational and searches activity within certain space-time limits. The objective and subjective factors influencing the formation of the operational and search situation are highlighted. It was noted that the subject of operational and search activity for proper assessment of op-erational and search activity should acquire such personal qualities as: rational thinking (aimed at making considered deci-sions); intellectual work; the ability to choose in a particular situation the necessary course of actions in order to accomplish the tasks of the operational and search activity; knowledge of the legislative and regulatory framework that allows the opera-tional worker to apply the acquired special knowledge and legal skills, etc. The analysis of the main scientific approaches to the elements and types of operational and search situation, on the basis of which provided its own vision of its elements to be a priority assessment was carried out, as well as classification of operational and search situations, taking into account changes in domestic legislation. It was concluded that the development of algorithms for the necessary actions of employ-ees of operational units in typical operative and search situations is important for increasing the effectiveness of the coun-teraction to crime, as noted by 89 % of respondents. Key words: operational-search situation; criminal situation; operational situation; operational-tactical decision; assessment; analysis; operational units  
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УДК 343.974 DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1495597 В.Г. СЕВРУК,  провідний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи  Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук,  м. Київ, Україна; e-mail: vovasevruklev@gmail.com;  ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3444-9706 ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ЕТНІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ V.G. SEVRUK,  Leading Research Fellow, Scientific and Research Work Unit,  National Academy of Internal Affairs, Ph.D. in Law,  Kyiv, Ukraine; e-mail: vovasevruklev@gmail.com; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3444-9706 THE CONCEPT AND ESSENCE OF ETHNIC CRIME  Постановка проблеми ХХІ століття – це епоха глобалізації, що реалізується в об'єктивній дійсності як бага-тофакторне й поліфункціональне явище, впливаючи як позитивно, так і негативно на розвиток суспільства. Не випадково в сучас-ній політичній і правовій літературі справед-ливо стверджується, що глобалізація – "не абсолютне зло й не абсолютне благо" [1, с.6; 2, с.3]. Глобальна організована злочинність, як зазначають Бовенкерк Ф. (Bovenkerk F.), Сі-кел Д. (Sieqel D.), Зайч Д. (Zaitch D.),  поки що багато в чому носить початковий етнічний ха-рактер [3]. Однак, глобальні злочинні угрупу-вання різного національного та етнічного по-ходження об’єднуються, кооперуються та розпочинають діяти як єдине ціле. Існують глобальні злочинні об’єднання, які включають в себе представників різних країн. Таким чи-ном, виникають могутніші та загрозливі тран-снаціональні кримінальні угрупування, які міс-тять в собі тисячі та навіть десятки тисяч людей. Мова йде про дійсно кримінальні ім-перії, чия влада простирається над кордона-ми держав та континентів [4, с.61]. Тому зупи-нити кримінальний потік, у тому числі продукований етнічними групами, буде в рази складніше [5]. Етнічна організована злочинність існує в усіх країнах і регіонах та має свій напрям й різниться лише мірою згуртованості, що за-лежить від історичних, етнічних, економічних, соціальних шляхів розвитку того чи іншого суспільства. Негативні тенденції в сучасному 

українському суспільстві пов’язані як зі світовою економічною кризою, так і з нестабільністю націо-нальної політичної влади, певним чином вплинули на статистику та динаміку [6, с.103] етнічної зло-чинності. На думку С.О. Павленка, ця проблема все ж таки більш пов'язана з відсутністю дієвої правоохоронної системи, зокрема ліквідація Управління боротьби з організованою злочинністю є однією із причин активізації даного виду злочи-нів [7, с.77]. Аналізуючи статистичні дані щодо виявлення злочинів, що вчиняються організованими групами та злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі оперативними підрозділами Націо-нальної поліції України та Служби безпеки України, слід відзначити, що у 2000 році виявлено організо-ваних груп і злочинних організацій, які сформовані на етнічній основі – 13, у 2001 р. – 19, у 2002 р. – 13, у 2003 р. – 18, у 2004 р. – 13, у 2005 р. – 14, у 2006 р. – 6, у 2007 р. – 12, у 2008 р. – 4, у 2009 р. – 8, у 2010 р. – 16, у 2011 р. – 26, у 2012 р. – 19, у 2013 р. – 21, у 2014 р. – 19, у 2015 р. – 8, у 2016 р. – 6, у 2017 р. – 9, за 6 місяців 2018 року – 10 [8, 9]. В цілому за 18 років виявлено 254 групи. Це значна кількість відносно всієї злочинності, тому пробле-ма існує й потребує вирішення. З цього слід наголосити, що етнічна злочин-ність характеризується високим рівнем латентно-сті, особливо та, що пов’язана з організованою злочинністю, що фактично не дозволяє оцінити реальні масштаби їх злочинної діяльності як на те-риторії України [10, с.33], так і за її межами. Етнічні злочинні організації мають більш небезпечний ха-рактер, оскільки єдність кримінальних інтересів до-повнюється єдністю національною (етнічною), і ця 
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обставина значно підвищує життєздатність цієї кримінальної структури [11]. Такого роду злочинність у різних країнах світу зберігає національно-культурну специфі-ку, й нерідко дотримується її навіть в одній кра-їні залежно від етнічного складу учасників зло-чинних груп, що й обумовлює поняття "етнічна злочинність" [12], визначення якого має як тео-ретичне, так і практичне значення. Виділення та структуризація основних ключових моментів у світогляді, мотивації й поведінці представни-ків етнічних злочинних груп може значно поле-гшити планування та проведення проникнення в них, що сприятиме більш ефективній проти-дії злочинам, які ними вчиняються [13, с.42].  Слід відзначити, що в українському зако-нодавстві понятійний апарат щодо етнічної злочинності не закріплений, оскільки відсутній єдиний підхід до його вивчення серед учених. Етнічна злочинність як негативне явище пос-тійно оновлює злочинні способи вчинення злочинів, розвиваються кримінальні здібності організованих груп та злочинних організацій, які сформовані на етнічній основі. Тому сьо-годні актуальним є напрацювання основного понятійного апарату в сфері етнічної злочин-ності шляхом аналізу наукових точок зору на проблему як українських вчених, так і дослід-ників всього світу, та запропонувати її власне вирішення. В цілому слід зазначити, що єдиного під-ходу науковців до визначення поняття етніч-ної злочинності не існує. Значна група вчених відстоює думку, що етнічна злочинність так і повинна визначатися даним поняттям. Серед них: І.В. Анжиров, Ю.М. Антонян, Б.С. Арти-ков, О.М. Бандурка, А.В. Борисов, П.О. Вагін, М.Г. Вербенський, Н.О. Горюнова, А.І. Долго-ва, Г.П. Жаровська, А.М. Зюков, І.Х. Касаєв, М.П. Клейменов, В.В. Коленков, В.О. Коро-льов, Н.В. Кузьмина, М.Л. Ларченко, М.В. Ма-тійко, О.В. Медведєв, А.П. Писаренко, В.А. По-номаренков, Е.К. Рабданова, В.В. Ремський, А.Ю. Сипачев, Т.М. Тіміна, Є.В. Ткач, О.В. Тяг-ло, Р.Г. Чевходзе, І.Л. Хромов, В.І. Шиян, О.М. Щукін.  Інша група вчених, серед яких: П.І. Іванов, О.В. Калиновський, К.В. Кузнєцов, В.М. Омелін, О.М. Поздняков, У.Т. Сайгітов, Ю.О. Стрел-ковська, Ю.М. Чорноус [14, с. 106; 15] дотри-муються позиції щодо використання поняття "етнічна організована злочинність".  Дещо протилежний підхід у Л.С. Ару-тюнова, М.О. Касьяненка, О.М. Смірнової, 

В.О. Тюніна, які вважають, що доцільно викорис-товувати поняття "етнічна злочинна група". В свою чергу, О.О. Байов, Г.В. Дашков, Д.М. Коломитц, І.С. Стихарна, О.О. Скобіна, В.О. Ярзуткіна пропо-нують поняття "етнічні організовані злочинні гру-пи".  Слід виділити й ряд авторів, які відстоюють по-зицію доцільності використання поняття "етнічні злочинні формування", а саме: А.М. Зюкова, М.О. Касьяненко, В.С. Овчинського, В.Г. Рубцова, В.О. Самсонова. І навпаки, Г.М. Геворгян, В.М. Оме-лін виділяють "організовані етнічні злочинні фор-мування".  У свою чергу, Є.В. Топільська впроваджує "ет-нічні угруповання". О.О. Байов, О.Ф. Долженков [16], В.Б. Євтух, І.Х. Касаєв, О.О. Леляк, Б.В. Ли-зогуб, С.О. Павленко, А.П. Писаренко, О.І. Фой-гель (О.І. Хегай) виокремлюють "етнічні злочинні угруповання". В.В. Бедриківський розглядає "етні-чні організовані злочинні угруповання" [17]. Джеффрі Скотт МакІлвайн (Jeffrey Scott McIllwain) [18], В.С. Овчинский, Роберт А. Роквей (Rockaway, Robert A.) [19] наголошують на "етніч-них спільнотах". О.А. Белявська, Л.О. Кочетова, О.С. Костяєва, Розаріо Мінна, М.Г. Меліхов, С.В. Тихоненко вважають актуальним поняттям "етнічні злочинні спільноти".  П.Є. Белiнський, Візел Д.Л. (Weisel D.L.) та Пейстер Е. (Painter E.) [20] роблять акцент на етнiчних бандформуваннях. Також Ю.О. Стрел-ковська виділяє поняття "організовані злочинні групи, сформовані на етнічній основі" [21]. Л.Ф. Гула виокремлює організовані злочинні гру-пи, які поділяються за етнічними зв’язками. Л.С. Арутюнов виділяє окрему дефініцію – "клано-ву злочинність за ознакою етнічної ідентичності" [22]. В.Є. Скулиш пропонує внести дефініцію "тра-нснаціональні злочинні організації, утворені за ет-нічною належністю", В.В. Босенко – поняття "зло-чинні угруповання, сформовані за етнічною ознакою". О.І. Хараберюш виокремлює "трансна-ціональні злочинні організації (групи) на етнічній основі" [23, с.468]. Франсіс Іанні, А.Л. Репецька розглядають етнічну злочинність як теорію "етніч-ного спадкування". Дж. Альбіні (Joseph L. Albini) виокремлює "патрон-клієнтних відносин як основи мафії" [24]. Представники засобів масової інфор-мації та деякі дослідники (В. Б. Євтух [25], А.В. Костовська [26, с. 158-159; 27, с.44–45], В.С. Резнік [28, с.90]) виокремлюють поняття "ет-нічна мафія" [29; 30; 31; 32, с.45–46], а інші, такі як В.В. Волинець [33, с.74], Н.В. Літинська [34, с.149], В.В. Лунеєв [35, с.610] – "мафіозні угруповання, що згуртовані за етнічним принципом" [36, 37].  
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Частина фахівців звертає увагу на злочин-не співтовариство типу синдикату, тобто зло-чинні організації, які здійснюють спільно між-регіональну і міжнародну злочинну діяльність [38]. О.О. Байов виокремлює поняття "етнічна злочинна організація". У статистичній звітності Національної полі-ції України та Генеральної прокуратури вико-ристовують поняття "організовані групи та злочинні організації, які сформовані на етніч-ній основі". Слід відзначити, що даної позиції дотримуються такі вчені, як: М.В. Матійко, В.М. Натаров, В.В. Ремський, В.Г. Рубцов, М.Л. Шаталкін та О.Ю. Шостко [39, с.139]. Ми також підтримуємо дану позицію, тому що в першу чергу необхідно оперувати саме нор-мативно-правовими актами з чітко визначе-ними поняттями та визначеннями. Отже, етнічна злочинність на сьогодні є предметом дослідження різних галузей знань, а саме кримінології, психології, кримінального процесу, криміналістики, оперативно-розшу-кової діяльності в усіх державах світу, але однозначного визначення та підходу до її ви-вчення не сформовано. Тому в статті буде проведено аналіз зазначеного поняття та об-грунтована доцільність його введення в нау-ковий обіг.  Мета статті полягає в з'ясуванні етнічної злочинності як суспільно-негативного явища. Її новизна міститься в комплексному підході до обгрунтування уявлення про етнічну зло-чинність та авторському визначенні поняття етнічної злочинності. Завданням роботи є виокремлення сукупності різновиду понять, що становлять, сприймаються або розумі-ються вченими та практиками як складові частини або синоніми поняття етнічної зло-чинності.  Сучасні дискусії щодо легітимності поняття "етнічна злочинність" Сьогодні слід наголосити на позитивному аспекті ведення Генаральною прокуратурою України статистики відносно виявлених орга-нізованих груп та злочинних організацій, які сформовані на етнічній основі. Зрозуміло, що статистичні дані через латентність даної зло-чинності і ряд інших причин в неповній мірі відображають реальний стан етнічної злочин-ності в Україні. На відміну від інших європей-ських держав, дана проблема не прослідко-вується в правоохоронних органах, тому аналіз у цій сфері є набагато складнішим за-вданням для інших держав. 

"Етнічна злочинність" – гаряче дебатований термін, у всякому разі в російськомовному пост-радянському середовищі. В англомовному ж, як відомо, дебатується взаємозв’язок між організо-ваною злочинністю та поняттям етнічності. І, як я знаю, говорити про етнічну організовану злочин-ність немає сенсу. Водночас можна дискутувати, чому певні види незаконної діяльності в деяких регіонах набувають етнічних рис", – зазначає С. Козлюк. Він же вказує, що термін "етнічна злочин-ність" доволі поширений на теренах колишнього Радянського Союзу. До того ж у Європі радше го-ворять про організовану злочинність і залучення до неї певних етнічних груп [40]. Румунія дозволяє збирати інформацію про по-ходження, рідну мову та релігійну належність гро-мадян під час перепису населення. Натомість Іс-панія та Португалія мають закони, схожі до французького, які забороняють публічно визнача-ти етнічну належність осіб в офіційних докумен-тах. Винятки можуть дозволятися тільки в науко-вих дослідженнях. Державні інститути статистики Німеччини та Італії дозволяють використовувати інформацію про громадянство осіб, але не похо-дження. "У боротьбі з наркобізнесом, торгівлею людьми та іншими злочинами, що часто вчиня-ються групами, сформованими за етнічним прин-ципом, німецькі й італійські слідчі мають ті самі проблеми, що й французькі" [41]. Отже, вказувати на етнічну належність злочинців у деяких євро-пейських країнах заборонено законодавством, що не скасовує факту тісних кримінальних зв’язків у національних спільнотах. І це не свідчить про те, що окремі нації мають якийсь особливий "ген зло-чинності", просто кинуті напризволяще напівлега-льні громади приречені на виживання, яке часто зав’язане на кримінальних заробітках [42]. Кримінолог Леандро Шкларек Мулінарі, який наголошує на даній проблемі в європейських дер-жавах, здійснює акцент на тому, що не вистачає статистики, а отримуючи відповідну статистику за участю етнічної або расової приналежності, за даними Ли Роден (Lee Roden), можна ясно бачити діяльність (досвід) певної етнічної групи і ці стати-стичні дані говорять самі за себе [43]. Чимало фахівців – прихильників "етнічної" кри-мінальної статистики вважають, що часткова за-критість відповідних даних була би доречною. Во-ни наголошують, що реальна картина, яка ґрунтувалася би не на припущеннях, а на правди-вій статистиці, необхідна [36]. Ганс-Йорг Альбрехт (Hans-Jörg Albrecht) наго-лошує, що дослідження участі етнічних меншин у злочинності дуже актуальне в Німеччині. Більшість 
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досліджень базується на офіційній статистиці, яка вказує, що злочинність серед іноземних меншин вища, ніж у німецького населення, навіть якщо дані про злочинність скориговані з урахуванням демографічних відмінностей (вік, стать тощо), і навіть якщо імміграційні злочини та злочини іноземців-нерезидентів не враховуються [44]. Ми підтримуємо позицію Раміро Мартінеса (Ramiro Martinez Race), що вивчення етнічно-го аспекту, злочинності та кримінального су-дочинства звичайно включає дослідження по етнічному розмежуванню у структурі злочин-ності та правосудді в системі кримінального судочинства. Незважаючи на визнання того, що існують расові та етнічні відмінності у зло-чинності, наші знання про джерела та наслід-ки цього взаємозв'язку є неповними [45]. Слушною є думка О.Л. Гамалій, що "понят-тя етнічної злочинності не з’явилося само со-бою, воно випливало з вчинків людей, які, прибувши в Україну з інших держав, не шану-вали її законів, а іноді й намагалися диктувати нашому суспільству свої, злочинні" [46, с.232]. Слід відзначити, як би не намагалися не ви-користовувати дослідження щодо етнічного походження осіб, які об'єднуються в організо-вані групи та злочинні організації для вчинен-ня злочинів, без даної графи дослідження ні-коли не буде повним, якісним та ефективним.  Концепція організованої злочинності зав-жди мала сильні етнічні конотації. Джон Лан-деско, один із перших авторів, який акценту-вав увагу на  посиленні етнічної організованої злочинності, в 1929 році писав про групи бут-легинга, соціальний склад яких був заснова-ний на етнічному походженні. Ірландські, єв-рейські, німецькі та польські організації контролювали конкретні райони міста [3]. Наприклад, у США ідея етнічної організо-ваної злочинності все ж таки була прийнята. Частиною нинішніх дебатів із приводу органі-зованої злочинності є взаємозв'язок між етні-чною приналежністю і злочинними синдика-тами або конфедераціями в Америці. З одного боку, часто йдеться, що організована злочинність контролюється "загальнонаціо-нальним альянсом, що складається як міні-мум з 24 тісно пов'язаних сімей мафії", і що італійський синдикат практично знаходиться у зв'язку з організованою злочинністю [3]. Питання еволюції сутнісного змісту понят-тя "організована злочинність" певною мірою досліджувалось О.Ю. Шостко. Виділимо деякі 

основні, вказані нею етапи цієї еволюції. Автор зазначає, що тривалий час у США поняття "орга-нізована злочинність" застосовувалось до об'єд-нання злочинців, які займалися організацією азар-тних ігор і проституцією та захищалися пред-ставниками влади. Далі – до етнічних, добре структурованих злочинних організацій (передусім італійських, єврейських), які створювали небезпе-ку цілісності американського суспільства та загро-жували його політичному устрою [47; 48, с.76]. Франсіс Іанні (Ianni F.A.J.) з цього приводу не-одноразово наголошував, що організації мафіоз-ного типу краще розуміти як соціальні системи, що базуються на спільних соціально-культурних та етнічних відносинах [49]. Клаус Ламп (Lampe K.) назвав ситуацію ще більш критичною. Він пише: "Різні визначення поняття "група" у концептуаль-ній історії організованої злочинності не схожі і час-то навіть суперечать один одному. Але коли ми фокусуємося на даному питанні, ясно, що під по-няттям "група" вчені розуміють організовану групу, яка є етнічно однорідною, формально структуро-ваною і багатофункціональною, докладаючи зу-силля для знищення і підпорядкування правових інститутів суспільства. Як припускає автор, зага-льна тенденція визначення "групи" заснована на розумінні організованої злочинності, яка відбува-ється через сухі закони і пов'язана з іменами ві-домих італійських і американських гангстерів, та-ких як Аль Капоне і Лаки Лучано" [50]. Слід погодитись із позицією П.А. Вагіна,  Д.Б. Панюшина, що термін "етнічна злочинність" знайшов широке поширення як у науковій, так і в публіцистичній літературі. При цьому його загаль-новизнане визначення до теперішнього часу не вироблено, а існуючі визначення мають часом принципові відмінності [51, с.79–80]. Але, на жаль, в Україні це поняття досить рідко використовується в правовому полі. Взагалі етніч-на злочинність сьогодні є відносно новим понят-тям у юриспруденції, і лише частково досліджу-ється у кримінології, криміналістиці, кримінальній процесуальній, оперативно-розшуковій діяльності та психології, тому постає потреба законодавчого визначення окремих положень етнічної злочинно-сті з подальшим їх закріпленням у відомчих нор-мативно-правових актах. Українські юристи-теоретики досі дискутують на тему, чи етично вводити в кримінальний про-цесуальний ужиток поняття "етнічна злочинність" [52]. Що стосується "етнічної злочинності", то деякі вчені вважають, що такого поняття в чистому ви-гляді не існує, але більшість з них все одно ділять 
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правопорушників за національною ознакою. Однак, етнічна злочинність небезпечніша звичайної. Злочинні угруповання, утворені за національною ознакою, згуртовані, конспіра-тивні, у них більш жорсткі закони всередині групи [53]. Незважаючи на розбіжність у думках, що собою являє етнічна злочинність, усі автори практично єдині, що особливістю етнічної злочинності є криміногенна мотивація. Така позиція, на наш погляд, значно звужує понят-тя етнічної злочинності. Щодо вищезазначеного, А.М. Зюков від-значає, що кістяк "етнічної злочинності" ста-новить сукупність злочинів, вчинених у силу етнічних традицій і звичаїв. Ми підтримуємо позицію, що етнічна зло-чинність заслуговує подальшого вивчення зі всіх сторін, але це не повинно сприйматися як свідчення упередженості або як прямий вплив на етнічну ідентичність. Такий аналіз може допомогти правоохо-ронним органам у подальшому більш ефек-тивно протидіяти організованим групам та злочинним організаціям, які сформовані на етнічній основі та не створювати розгалуджені кримінальні мережі. І, нарешті, ми намагаємо-ся визначити майбутні тенденції вивчення розвитку етнічної злочинності та запобігання їй. Крім цього, на сьогодні вже неможливо іг-норувати питання вивчення етнічної злочин-ності як негативного феномена. Офіційне введення даного визначення в ужиток правоохоронних органів зумовлює той факт, що тема етнічної злочинності в даний час становить особливий інтерес для теоре-тиків і практиків. Проаналізувавши різні підходи вчених до вказаного поняття, слід відзначити, що всі во-ни мають право на існування. Ми поділяємо позицію авторів, які розмежовують ці поняття. Тому логічним у розумінні підходів різних вче-них до поняття "етнічна злочинність" є їх роз-межування та їх подальший аналіз.  Перше поняття, це "етнічна злочинність". Так, І.В. Анжиров констатує, що етнічна зло-чинність – це злочинність, представлена структурованими злочинними організаціями [54]. Ю.М. Антонян та А.М. Зюков під етнічною злочинністю розуміють малі злочинні групи на території великих країн [55, 56]. Б.С. Артиков робить акцент, що етнічна злочинність – це не проста сукупність групових злочинів представ-ників того чи іншого етносу [57, 58]. О.М. Бан-

дурка та О.В. Тягло виокремлюють поняття "етніч-на злочинність" як: доля злочинів, вчинених різ-номанітними групами етнічних меншин [59,, с.222]. А.В. Борисов, В.І. Шиян наголошують, що етні-чна злочинність – це самостійний вид злочинності, що представляє собою сукупність злочинів, вчи-нених представниками етнічних груп, що відрізня-ються своєрідним стереотипом поведінки [60, с.101]. Науковець М.Г. Вербенський підтримує цю позицію і констатує, що відбір членів за сімейною або етнічною ознакою значно сприяє солідарності членів, підвищенню їхньої відповідальності за безпеку організації, забезпечує дисципліну й під-порядкування усередині ланок і в організації зага-лом [61]. Н.О. Горюнова під етнічною злочинністю розу-міє сукупність злочинів, що здійснюються одним етносом на території іншого етносу [62, 63].  А.І. Долгова наголошує, що для етнічної злочин-ності більш характерним є злочинна діяльність етнічних кримінальних угруповань. Тому під етніч-ною злочинністю як різновидом організованої зло-чинності слід розуміти складну систему організова-них етнічних злочинних формувань, їх відносини і діяльність [64]. Г.П. Жаровська вважає, що у най-більш загальному сенсі слова, під етнічною зло-чинністю слід розуміти явище підвищеного рівня злочинності серед осіб, що складають певну етні-чну групу, етологія якого не зводиться до економі-чного становища цієї групи, але суттєвим чином визначається етнокультурними факторами, харак-терною правовою свідомістю, її груповою етикою [65, с.123]. А.М. Зюков схиляється до поняття, що етнічна злочинність як різновидність організованої злочин-ності – це складна система організованих злочин-них етнічних формувань, їх відносин і діяльності [66, с.96]. При цьому, даний автор наводить і таке визначення поняття етнічної злочинності, під яким він розуміє вчинення злочинів представниками ет-нічних груп у складі групи, об'єднаної на основі спі-льності території, економічних зв'язків, літературної мови, деяких особливостей культури та характеру, наявності етнічно споріднених племен і народнос-тей, що відрізняється своєю стрункою структурою, а також окремими представниками "етнічної групи" в силу прямування антигромадським традиціям і звичаям свого етносу, що виражає стереотип по-ведінки представників такої групи [67, с.9–10]. І.Х. Касаєв відстоює позицію, що етнічна зло-чинність – це сукупність злочинів, вчинених етніч-ними представниками (окремими особами та угрупованнями) за певний період часу на тій тери-торії, на якій вони представляють національну 
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меншину. Специфіка таких злочинів багато в чому обумовлена звичаями, традиціями,  іншими національно-психологічними особли-востями етнічного суспільства, до якого на-лежать особи, що їх вчиняють [68, с.6]. Розг-лядаючи дане поняття, В.Г. Севрук, С.О. Пав-ленко, М.П. Клейменов та Р.Г. Чевходзе вважають, що етнічна злочинність – це умов-ний (операційний) термін, що охоплює кримі-ногенну реальність, яка пов'язана з етнічним чинником, проявляється в механізмі злочин-ної діяльності, у формуванні кримінальних об'єднань і безпосередньо у вчиненні злочи-нів [69, с.287; 70, с.99; 71, с.165; 72, с.195]. Досить цікавою є позиція В.В. Коленкова, який визначає, що етнічна злочинність – це феномен, який слід розглядати в двох аспек-тах: 1) як явище соціально-правове, що вклю-чає в себе сукупність конкретних злочинів, вчинених як етнічними громадянами тієї дер-жави, в якій проживають, так і громадянами СНД і далекого зарубіжжя, які тимчасово або постійно проживають у межах її території; 2) специфічну структурну частину загальної злочинності в певній державі як явище соціа-льне, органічно пов'язане з суспільством, яке представляє собою сукупність злочинів, що вчиняються тільки етнічними громадянами тієї держави. Поняття етнічної злочинності як сукупності злочинів, вчинених етнічними гро-мадянами тієї держави, в якій проживають і громадянами зарубіжних країн, не зовсім точ-но. Воно включає два абсолютно різних за значимістю і змістом поняття. Так, етнічна злочинність, суб'єктами якої є громадяни тієї держави, в якій вони проживають, являє со-бою "внутрішню злочинність", що детерміну-ються всім причинним комплексом обставин, що зберігали злочинність в країні, в першу чергу її об'єктивною стороною (соціальні, еко-номічні, політичні, демографічні та інші про-цеси) [73–75]. На думку В.О. Корольова, етнічна злочин-ність – це утворення в різних державах етніч-них діаспор, які мають власні традиції та вла-сну ментальність, зокрема ментальність і традиції у злочинній сфері [76. с.170]. В свою чергу, Н.В. Кузьміна визначає етнічну злочин-ність як таку, що здійснюється по лінії етнічної спільності [77–79]. Слушною є також думка М.Л. Ларченка, що етнічна злочинністіь – це активізація діяльності злочинних угруповань, до яких належать представники однієї або декількох споріднених національностей [80]. 

Слід виділити позицію М.В. Матійка, який розу-міє під етнічною злочинністю різновид організова-ної злочинності як соціального явища, яке вклю-чає в себе цілий комплекс феноменів, соціальних практик, пізнання яких неможливе у відриві один від одного. Так, навіть саме поняття організованої злочинності викликає необхідність звернення, як мінімум, до феномену організованої злочинної дія-льності, статистичний облік якої здійснюється че-рез фіксування і аналіз окремих злочинів, вчинених даними формуваннями, і до феномену злочинного формування (в нашій правовій традиції – організо-вана злочинна група і злочинна організація) [81]. В цьому аналізі можна виокремити позицію О.В. Медведєва, який наголошує, що етнічна злочин-ність формується на основі національної та класо-вої спорідненості прийнятих традицій та звичаїв. Більшість злочинних угруповань за своїм складом є відображенням національного складу регіону, в якому вони функціонують [82, с.236]. У своїй зло-чинній діяльності вони суттєво спираються на діас-пору, яка проживає у даній місцевості. Етнічні діас-пори можна розглядати як соціальну базу для етнічної організованої злочинності [55, с.212]. Цікавою є позиція А.П. Писаренко, котра розу-міє етнічну злочинність як досить складне кримі-нологічне явище, яке не охоплюється яким-небудь певним переліком складів злочинів, передбачених Кримінальним кодексом. До проявів етнічної зло-чинності відносяться тероризм, екстремізм, зло-чини проти особистості, економічні злочини і зло-чини проти державної влади, що здійснюються, як правило, етнічними організованими злочинними групами [83]. В.А. Пономаренков розглядає етніч-ну злочинність (злочини, що мають етнічні ознаки) як навмисні протиправні, кримінально карані діян-ня, детерміновані різними етнічними факторами (стереотипами), що включають в себе етнічні тра-диції та звичаї, етнічний характер, темперамент, свідомість, почуття та ін. [84]. Е.К. Рабданова ро-зуміє під етнічною злочинністю сукупність злочи-нів, скоєних організованими групами, члени якої належать до одного етносу [53]. За В.В. Ремським під етнічною злочинністю не-обхідно розуміти вчинення злочинів представни-ками етнічних груп у складі групи, утвореної на основі спільності території, економічних зв’язків, літературної мови, деяких особливостей культури і характеру, наявності етнічно споріднених племен і народностей, що відрізняються своєю культурою, а також окремими представниками "етнічної гру-пи" в силу наслідування антисуспільних звичаїв і традицій свого етносу, що виражають стереотип поведінки представників такої групи [85, с.219]. 
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А.Ю. Сипачев з урахуванням вищевикладено-го пропонує таке визначення поняття етнічної злочинності: це сукупність злочинів, вчинених особами, які ідентифікують себе як представ-ники національної меншини, дотримуються культурних традицій, які знають мову і здатні використовувати її як у своєму повсякденному спілкуванні, так і при вчиненні злочинів або з метою протидії правоохоронним органам [86, с.173]. На думку Т.М. Тіміної, етнічна злочин-ність визначається як володіюча високим сту-пенем суспільної небезпеки форма соціальної патології, що виражається у відтворенні забо-ронених кримінальним законом діянь, вчине-них у складі етнічного (національного) фор-мування, що володіє такими ознаками, як цілісність, синергічність, подільність, структу-рованість, закритість і адаптивність [87, с.79]. Слід відзначити цікаву позицію Є.В. Ткач щодо етнічної злочинності, яка визначає її через призму двох понять: загальнокриміна-льна та організована. Етнічна злочинність (за-гальнокримінальна) – протиправна діяльність представників різних етносів, що проживають у певній країні, яка носить неорганізований характер [88]. Етнічна злочинність (організо-вана) – це система організованих за етнічною ознакою злочинних формувань, які займають-ся злочинною діяльністю як промислом [88]. І.Л. Хромов визначає етнічну злочинність як специфічну структурну частину загальної зло-чинності, що представляє сукупність злочинів, які здійснюються громадянами нетитульних націй [89–91]. Треба виокремити позиції  О.М. Щукіна та П.О. Вагіна, які під етнічною злочинністю мають на увазі злочини, що здій-снюються в різних сферах життєдіяльності держави етнічними групами двох видів: орга-нізованими групами, сформованими з метою вчинення злочинів; нестійкими ("одноразови-ми") групами, сформованими стихійно, як правило, без попереднього задуму [92, с.139]. Видання "Світ словників" пропонує в най-більш загальному сенсі слова під "етнічною злочинністю" розуміти явище підвищеного рівня злочинності серед осіб, які становлять певну етнічну групу [93, с.139]. У тлумачному словнику демократичної новомови і евфеміз-мів визначено етнічну злочинність як злочин-ність у складі угруповання, об'єднаної за на-ціональною ознакою [94]. Отже, здійснивши аналіз найбільш вжива-ного поняття – "етнічна злочинність", слід від-значити, що більшість дослідників підтримують 

саме дане визначення. Ми також вважаємо відпо-відне поняття найбільш коректним для загального вжитку. Але також підтримуємо використання по-нять "організовані групи" та "злочинні організації, які сформовані на етнічній основі", адже це одне із понять, яке носить закріплений нормативний харак-тер. Також, у першу чергу, потрібно протидіяти са-ме організованим групам та злочинним організаціям, які об’єднуються за національною (етнічною) озна-кою для вчинення злочинів, які в більшості випадків мають тяжкий або особливо тяжкий характер. Тому, на нашу думку, етнічна злочинність – це злочинна діяльність громадян, іноземців, осіб без громадянства, певних етнічних груп (родів, кланів, спільнот, таборів), які об'єднуються за національ-ною (етнічною) ознакою в організовані групи та злочинні організації, які в силу соціального харак-теру вже пов’язані загальною груповою мораллю або родинними зв'язками, закриті, агресивні, і які згуртовані (сформовані) для здійснення специфіч-них кримінальних правопорушень із чітко визна-ченими ролями та одоноособовим вираженим лі-дером, які постійно знаходяться на етапі свого розвитку та виокремлюються з-поміж титульної національності специфічними злочинними нави-ками, що є їх психологічною особливістю та відрі-зняються професійною кримінальною класифіка-цію та сферою злочинної діяльності. Аналізуючи вказані підходи до поняття етнічної злочинності, спробуємо їх систематизувати. Як раніше зазначалось, досить значна група вчених дотримується позиції щодо використання поняття "етнічна організована злочинність". Здійс-нюючи таким чином акцент на слові "організована". Зокрема, П.І. Іванов під етнічної організованою злочинністю в сфері економіки розуміє сукупність злочинів економічної спрямованості, що вчиня-ються в складі організованих злочинних груп і злочинних організацій (співтовариств), утворених на етнічній основі (за національною ознакою) з метою отримання матеріальних вигод від органі-зації кримінального бізнесу, а також вилучення злочинного доходу за рахунок виведення з-під офіційного правового, податкового та фінансового контролю частково або повністю об'єктів із вироб-ництва і реалізації продукції високоприбуткових галузей економіки, і відрізняються наступними специфічними ознаками: – наявністю спільності мови, національних зви-чаїв і традицій, тісних контактів з діаспорою;  – прагненням до матеріальної вигоди за допо-могою кримінальної спеціалізації (придбання вузь-копрофесійних навичок та умінь у злочинному промислі); 
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– переважанням (більше половини) в складі організованих злочинних формувань осіб некорінних національностей; – встановленням корупційних зв'язків із представниками етнічних діаспор в складі ор-ганів влади й управління, в тому числі етніч-ної батьківщини [95, с.54]. Як вважають автори О.В. Калиновський та В.В. Ремський, етнічна організована злочин-ність усе більше залучає до своєї діяльності осіб із власного соціального чи етнічного ото-чення, які проживають на території різних кра-їн світу [11, с.29]. К.В. Кузнєцов акцентує ува-гу, що організована етнічна злочинність являє собою динамічне соціально-правове явище, що становить сукупність кримінально-караних діянь, вчинених на певній території у конкрет-ний історичний момент часу представниками одного або декількох етносів, які об'єдналися на основі спільності соціо-культурних ознак, споріднених (кланових) або ієрархічних зв'яз-ків і злочинних інтересів, спрямованих на до-сягнення тих чи інших цілей і завдань у про-цесі реалізації єдиної кримінальної діяльності [96, с.9–10]. О.М. Поздняков пропонує поняття "етнічна організована злочинність", яку він визначив як "...соціальне явище, що включає в себе про-фесійну кримінальну діяльність членів органі-зованих груп і злочинних угруповань, сфор-мованих на етнічній основі щодо придбання та обігу отриманого протиправним шляхом капіталу в легальних і нелегальних сферах суспільного життя із залученням у цей процес осіб із числа представників етнічної діаспори в країні перебування та за кордоном" [97]. Згодом О.М. Поздняков і В.М. Омелін у спільно підготовленій ними монографії дещо скорегували тільки що наведений варіант ви-значення поняття "етнічна організована зло-чинність" і воно стало мати наступне звучан-ня: "етнічна організована злочинність – це свідома і професійна злочинна діяльність членів організованих груп і спільнот, сформо-ваних на етнічній основі, щодо придбання та обігу одержаного злочинним шляхом капіталу в легальних і нелегальних сферах суспільно-го життя із залученням у цей процес значної кількості як членів етнічної діаспори, які зна-ходяться в країні перебування і за кордоном, так і місцевого населення" [98]. У цій же робо-ті вони знову уточнили визначення. О.М. Поз-дняков і В.М. Омелін, зокрема, пишуть: "Під етнічної організованою злочинністю, на нашу 

думку, слід розуміти професійну кримінальну дія-льність членів організованих груп і злочинних спів-товариств, спрямовану на вилучення максималь-ного прибутку в легальній та нелегальній сфері, що мають у своєму складі представників етнічної діас-пори в країні перебування та за кордоном" [98]. У.Т. Сайгітов визначає етнічну організовану злочинність як різновид злочинності, що проявля-ється, насамперед, у наявності в злочинних гру-пах осіб зі своєю ідеологією, відповідними їй уста-новками, мотивацією життя, трудової діяльності, поведінковими навичками, характерологічними властивостями, у високому рівні згуртованості, викликаним характерною для етнічних груп і вза-галі традиційних товариств високою соціалізацією життя, побудову внутрішніх взаємовідносин членів злочинної групи на основі народних традицій і звичаїв [99]. Цікавою є позиція Ю.О. Стрелковської, яка роз-глядає етнічну організовану злочинність в кон-тексті вивчення маргінальної злочинності, оскільки вона є найбільш небезпечною формою злочинної активності і проявляє себе через діяльність орга-нізованих злочинних угруповань, що сформовані на етнічній основі [100, с.382]. Етнічні організовані групи формуються на основі національної та кла-нової спорідненості, прийнятих традицій та звича-їв [101, с.149]. Поняття "етнічна злочинна група"  та "етнічна організована злочинна група" Слід знову нагадати, що ряд авторів наголошу-ють саме на організованості даних груп. Зокрема, Л.С. Арутюновим та М.О. Касьяненко запропоно-вано поняття "етнічна злочинна група" – група осіб (мала соціальна група) з девіантною, причому, як правило, вже кримінальною поведінкою. Етологія  даної організованої групи не зводиться до економі-чної переваги останньої через прояв кримінальної активності в злочинному середовищі, а істотно ви-значається етномотиваціонними ознаками, що ха-рактерні для даної групи, як правило, особливим фактором довіри, обумовленим внутрішньопсихо-логічною спорідненістю етнічно ідентичних осіб, деформованих правовою свідомістю, її груповою структурою, кримінальною субкультурою, з яскраво вираженою етнічною ідентичністю по відношенню до членів зовнішніх груп [102]. На підставі робіт О.М. Смірнової слід виділити її авторське бачення поняття "етнічні злочинні групи", що поділяються на такі: – за характером виникнення і ступенем органі-зованості;  – за структурою;  
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– за ознакою земляцтва (вихідці з однієї місцевості, держави), загальних релігійних поглядів, мігрування з країн зарубіжжя, в тому числі СНД [103–108]. На думку О.М. Смір-нової, під етнічною злочинною групою слід розуміти групу, що представляє собою спе-цифічне кримінальне об'єднання, в тому числі із стійкою ієрархічною структурою і власними нормами поведінки, яка є різновидом малої неформальної групи, яка формується за наці-ональною (етнічною) ознакою, тобто об'єднує у своєму складі осіб однієї або кількох спорідне-них національностей (етнічних утворень) з ме-тою отримання матеріальних вигод або ство-рення особливих умов (пільг), а також з метою вчинення інших дій злочинним шляхом [109]. В.О. Тюнін вважає, що доречно використо-вувати поняття саме "етнічні злочинні групи", тому що останні діють під ідеологічними і на-ціоналістичними гаслами і вчиняють злочини різної тяжкості, аж до вбивств [11]. Виокрем-люючи позицію О.О. Байова, який визначає термін "етнічна організована злочинна група", під ним розуміємо попередньо зорганізованих для підготовки або вчинення злочинів у стійке об'єднання декількох (трьох і більше) осіб, які характеризуються єдиною етнічною принале-жністю, діяльність яких охоплюється єдиним планом із розподілом функцій учасників гру-пи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи [110, с.5]. На думку Г.В. Дашкова, етнічними органі-зованими злочинними формуваннями є такі, де злочинців з'єднують зв'язки з країнами і регіонами їх походження, які створюють зло-чинну мережу, що виходить за національні кордони. Використовуючи спільність похо-дження, мови, звичаїв, вони здатні успішно здійснювати злочини і захищати себе від дій правоохоронних органів [111]. Д. М. Коломитц зазначає, що "етнічна злочинність" значно відрізняється від загальної злочинності тим, що має латентний характер. Латентність має приховані механізми розвитку і переходу на інший рівень. У ній легше здійснюється круго-ва порука, що дозволяє приховувати багато-рівневий характер злочинності, практично не піддаючи себе ризику і не несучи відповіда-льності. Поняття "етнозлочинність" не є до-сить точним для характеристики даного типу кримінального середовища. На думку Д.М. Коломитца, "етнозлочинність" формується на основі етнічних злочинних угруповань [112, 113]. Вони складаються або за принципом 

угруповання-діаспори, або як кланово-етнічні угруповання. Перші формуються за наявності до-сить вузької діаспори. Другі – за умови панування місницьких або родових відносин і невеликих за обсягом етнічних груп [66, с.15]. Цікавою, на нашу думку, є позиція І.С. Стихарні щодо поняття "етнічні організовані злочинні гру-пи", яка вважає, що етнічні організовані злочинні групи – це кримінальні мігранти, які становлять со-бою категорію, що досить складна для оперативно-го спостереження й оперативного розроблення. Істотну роль тут, поряд із ним і етнічними бар'єра-ми, відіграє й кримінальний професіоналізм цієї категорії осіб [114, 115]. О.О. Скобіна та В.О. Ярзу-ткіна виокремлюють етнічні організовані злочинні групи як злочинні групи, що відрізняються високим рівнем організації, до складу якої входять особи однієї або декількох національностей, які об'єдну-ються з метою вчинення тяжких або особливо тяж-ких злочинів для отримання будь-якої вигоди. На-прямки злочинної діяльності етнічних злочинних груп, а також склад осіб, які беруть участь у них, різні і багато в чому визначаються національними традиціями конкретного суб'єкта [116]. Поняття "етнічні злочинні формування" та "організовані етнічні злочинні формування" Цікавим є визначення, що надано А.М. Зюко-вим, за яким етнічні злочинні формування – групи, спільноти (організації), що представляють собою специфічні кримінальні об'єднання, що формують-ся за національною (етнічною) ознакою, тобто по-єднують у своєму складі осіб однієї або кількох споріднених національностей (етнічних утворень). Віднесення злочинного угруповання до етнічного не визначається однорідністю її національного складу, воно може бути і змішаним. Етнічну прина-лежність угруповання визначають ті, хто займає в ній лідируюче положення [67; 117; 118]. М.О. Касья-ненко розуміє під етнічними злочинними форму-ваннями злочинні організації, що виникли і розви-ваються за підтримки або на базі діаспор і земляцтв, а в деяких випадках – при їхній особистій участі. Однією з небезпечних форм прояву етнічної організованої злочинності, як до нього приєднуєть-ся й В.Г. Рубцов, є її зрощування і проникнення у владні державні і місцеві органи через представни-ків діаспори в бюрократичному апараті [119, 120]. На думку В.С. Овчинського, етнічні злочинні формування являють собою організовані злочинні групи або злочинні співтовариства, на чолі яких стоять лідери і їх найближче оточення однієї наці-ональності чи народності. Їх спосіб життя і поведі-нка носить відтінки етнічних правил і традицій 
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[121]. В.О. Самсонов розглядає етнічні зло-чинні формування як злочинні групи, що створені на основі закритих етнонаціональних громад, відокремлені від інших злочинних груп, які використовують "човниковий" спосіб вчинення злочинів, що прикриваються "мов-ним бар'єром", відмінностями в культурі, вна-слідок чого є важко уразливими для правоо-хоронних сил будь-якої країни [122]. Г.М. Геворгян визначає етнічні злочинні формування як організовані злочинні групи або співтовариства, на чолі яких стоять лідери і їхнє найближче оточення однієї національ-ності або народності. При цьому кримінальні інтереси подібних формувань проявляються, як правило, на досить віддалених територіях. Їхній спосіб життя й поведінка носять відтінки етнічних правил і традицій" [123, с.61]. Конк-ретизуючи дане положення, пропонуємо під етнічними злочинними групами розуміти стійкі формування людей, що володіють загальни-ми, відносно стабільними особливостями ку-льтури й психіки, свідомістю своєї єдності й відмінності від інших таких же спільнот, об'єд-наним для втілення одного або декількох зло-чинних задумів, що переслідують корисливі цілі й мають чітко інституціоналізовану струк-туру внутрішніх зв'язків і відносин, а також створюють систему захисту від соціального контролю з використанням таких засобів, як насильство, залякування, корупція й ін.  Г.М. Геворгян також виокремлює поняття "ор-ганізовані етнічні злочинні формування", під яким розуміє специфічний вид організованих злочинних груп (у тому числі злочинних спів-товариств) мафіозного типу, згуртованість яких альтернативно або одночасно забезпе-чується: тісними родинними і властивими зв'язками; єдиновірством (моноконфесійна); заохоченням обману представників злочин-них співтовариств, що складаються з "іновір-ців"; круговою порукою; застосуванням наси-льства для підтримки внутрішньої дисципліни; наявністю "общака", який активно використо-вується в цілях соціального захисту учасників таких формувань, їх рідних і близьких, а також для підкупу посадових осіб; культивуванням етнічних традицій, які не перешкоджають за-няттю злочинною діяльністю [123]. Узагальнюючи, під терміном "етнічні орга-нізовані злочинні формування", В.М. Омелін розуміє різні кримінальні організації, передба-чені КК, що поєднують у своєму складі осіб однієї або кількох споріднених національнос-

тей, які постійно або тимчасово проживають на території конкретного регіону, які заздалегідь об'єдналися за ознакою етнічної спільності (спіль-ності території, мови, деяких особливостей куль-тури і характеру) для вчинення злочинів [124]. Поняття "етнічні угруповання"  та "етнічні злочинні угруповання" О.В. Топільська зазначає, що організована злочинність – це дзеркальне відображення дер-жавної машини зі всіма її атрибутами, "держава зі знаком мінус" [125]. Автор робить акцент на чле-нах етнічних угруповань, яких залучали для про-ведення силових акцій [126; 127, с.191]. О.О. Ба-йов розуміє в значенні етнічного злочинного угруповання організовану злочинну групу або зло-чинну організацію, що створена та функціонує на засадах певної етнічної приналежності, метою протиправної діяльності якої є підготовка або вчи-нення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, їх аналогів або прекурсорів (статті 305–322, 324 КК України) [110, с.7]. В.Б. Євтух пропонує таке визначення поняття "етнічних злочинних угрупо-вань": об`єднання осіб на основі етнічних марке-рів, зазвичай, одного й того ж етнічного походжен-ня, для здійснення злочинної діяльності у тій чи тій сфері суспільного життя [25, с.41]. На думку І.Х. Касаєва, під етнічними злочинни-ми угрупованнями слід розуміти організовані зло-чинні формування з числа представників етнічних меншин, створені на спільності однієї національ-ності або кількох споріднених національностей (етнічних утворень), мови, культури, традицій і звичаїв, територій їх походження або проживання, з метою отримання постійного доходу злочинними способами [68, с.10–11; 128, с.64]. О.О. Леляк ви-окремлює етнічне злочинне угруповання як бага-точисленне об’єднання, до якого входять десятки, а то й сотні осіб за певною етнічною приналежніс-тю, котрі активно займаються злочинною діяльніс-тю [129]. Б.В. Лизогуб у своїх дослідженнях наго-лошує на тому, що етнічні злочинні угруповання – це групи, спільноти (організації), що представля-ють собою специфічні кримінальні об’єднання, які формуються за національною чи етнічною озна-кою, тобто поєднують у своєму складі осіб однієї або кількох споріднених національностей чи етні-чних груп. Спільною ознакою для утворення зло-чинних угруповань є домінування в їхньому складі осіб певної етнічної або національної належності [130, с.97–98]. В.Г. Севрук та С.О. Павленко під етнічним злочинним угрупованням пропонують розуміти структуровану спільність осіб, що об'єдналися за 
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етнічною ознакою для здійснення злочинної діяльності в певній сфері суспільного життя, що має матеріальну, інформаційну бази, а також механізм захисту від соціального конт-ролю [69, с.291]. А.П. Писаренко визначає ет-нічні злочинні угруповання як групи, спільноти (організації), що представляють собою спе-цифічні кримінальні об'єднання, що форму-ються за національною (етнічною) ознакою, тобто поєднують у своєму складі осіб однієї або кількох споріднених національностей (ет-нічних утворень). Віднесення злочинного угруповання до етнічного не визначається однорідністю його національного складу, воно може бути і змішаним. Етнічна приналежність визначається етносом, котрий обіймав у ній лідируюче положення [83]. О.І. Фойгель вка-зує, що членами етнічних організованих угру-повань відображаються передумови, масш-таби та перспективи такого негативного соціального явища, як етнічна організована економічна злочинність. Підкреслюється, що етнічність є одним з істотних факторів, що визначає світогляд, систему цінностей, а та-кож мотивацію особистості [131, 132]. Поняття "етнічні спільноти" та "етнічні зло-чинні спільноти" В.С. Овчинський зазначає, що є етнічні спільноти, які спеціалізуються на певних ви-дах злочинів [133]. О.С. Костяєва на основі оригінальних і рідкісних матеріалів розглядає соціальні причини виникнення кримінальних організацій на Тайвані, дає їх типологічну ха-рактеристику, аналізує соціальний склад і со-ціально-психологічний вигляд керівників. Ве-лику увагу приділяє процесу перетворення побратимських об'єднань 50-х років у мафіоз-ні структури, дає зіставлення кримінальних організацій Тайваню з таємними товариства-ми старого Китаю, зі злочинними угрупован-нями КНР і транснаціональною мафією [134, с.4]. О.А. Белявська у своїх дослідженнях роз-глядає стан і тенденції японських злочинних співтовариств [135–137]. Публікації Розаріо Менні (Minna R.) прис-вячені історії італійської (сицилійської) мафії – підпільним злочинним об'єднанням (організа-ціям). Автор поставив за мету з'ясувати, що собою являє сьогоднішня, так звана нова мафія, які масштаби її діяльності, в чому при-чини більш небезпечного зростання її могут-ності та розширення сфери впливу [138].  На думку вчених Л.О. Кочетової, М.Г. Ме-ліхова та С.В. Тихоненка, етнічні злочинні спі-

втовариства являють собою специфічні криміна-льні об'єднання, які формуються за національною (етнічною) ознакою, тобто об'єднують у своєму складі осіб однієї або кількох споріднених націо-нальностей (етнічних утворень). Про етнічне за-барвлення злочинної діяльності угруповання може свідчити збіг її цілей та інтересів з інтересами і цілями певного етносу. Зокрема, про це буде го-ворити напрям відтоку одержаних від злочинної діяльності грошових коштів та інших матеріальних цінностей з національного доходу території пере-бування злочинних груп на етнічну батьківщину. Етнічні (національні) злочини часто переплітають-ся з релігійними та расовими [139]. Слід також розглянути позиції окремих авторів щодо різних підходів до визначення етнічної зло-чинності що не набули значного розповсюдження серед дослідників.  П.Є. Белiнський констатує те, що члени етнiчних бандформувань мають спiльну психо-логiю, нацiональну самосвiдомiсть, крiм цього во-ни вiдстоюють власну етнiчну iдентичнiсть, пере-буваючи у меншостi в багатонацiональному суспiльстві, завдяки чому у власнiй етнiчнiй групі, де всi члени надають один одному психологiчну пiдтримку, кожний iз спiввиконавцiв почувається впевненiше, що, у свою чергу, сприяє прийняттю рiшення про вчинення бiльш тяжких злочинiв [140]. Ю.О. Стрелковська наголошує, що етнічні злочинні групи формуються на основі національ-ної та кланової спорідненості, прийнятих традицій та звичаїв. Більшість злочинних угруповань за своїм складом є відображенням національного складу регіону, в якому вони функціонують [21]. Л.Ф. Гула робить акцент на організованих злочин-них групах, які поділяються за етнічними, культур-ними й історичними зв’язками. Такі зв’язки сполу-чають їх з країнами походження та створюють основну злочинну мережу, що виходить за націо-нальні межі. Використовуючи спільність похо-дження, мови, звичаїв, вони здатні захистити себе від дій правоохоронних органів. Чимало організо-ваних злочинних груп відомі під своїми етнічними або національними назвами. Внаслідок їх перева-жання та відсутності альтернативи ці назви вико-ристовуються в науці і практиці, хоча такі терміни характеризуються надмірним спрощенням, тяжі-ють до стереотипів і можуть бути образливими для більшості законослухняних членів такої етніч-ної групи або національності [141]. Л.С. Арутюнов виділяє окрему дефініцію – кланову злочинність за ознакою етнічної ідентич-ності [22]. В.Є. Скулиш виокремлює транснаціо-нальні злочинні організації, утворені за етнічною 
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належністю, зазвичай, мають осередки у тих країнах, де концентрується їх діаспора, фор-муючи так звану злочинну мережу [142]. В.В. Босенко пропонує поняття "злочинні угруповання, сформовані за етнічною озна-кою", під яким розуміється утворення закри-тих злочинних угруповань, сформованих за етнічною ознакою, набуття ними професійної кримінальної спеціалізації, що націлена на інтереси корінного населення, що, як наслі-док, породжує вороже ставлення українців до інших національностей чи народностей [143, с.38; 144, с.268]. Етнічна злочинність як елемент теорії  етнічного спадкування Так, Ф. Іанні (Ianni F.) пояснює етнічну зло-чинність як модель злочинності, що заснова-на на теорії етнічного спадкування [145, 146]. Деякі ознаки класичної мережевої моделі властиві різним існуючим моделям організо-ваної злочинної діяльності, в основному базу-ється на родовій або етнічній спільності: це патрон-клієнт (патримоніальна модель) і мо-дель, заснована на принципі етнічного спадку-вання. Цей автор вважає, що краще пояснення сутності і структури організованої злочинності ґрунтується на її розгляді як етнічної мережі. Визначаючи організовану злочинність як соці-альну систему, він вважає, що організовані злочинні групи, будучи неформальними орга-нізаціями, як і всі соціальні системи, не мають жорсткої структури, що випливає з їх функцій. Такі групи, як правило, являють собою сукуп-ність незалежних утворень із мінливим "пото-чним" персоналом [145, 146]. Етнічна природа таких груп пояснюється тим, що кожна нова емігрантська група нара-жається на дискримінацію, обмеження еконо-мічних можливостей і блокування шляхів до влади. Одним із найбільш ефективних спосо-бів подолання цих перепон є організована злочинність, оскільки це високоприбуткова справа і фактично безпечна для етнічних громад, яка внаслідок закритості для зовніш-нього проникнення серйозно обмежується можливістю контролю з боку держави. З кож-ною хвилею еміграції характер організованої злочинної діяльності в приймаючій країні змі-нюється, оскільки з’являються нові криміна-льні групи [146, 147]. А.Л. Репецька підтримує позицію, що тео-рія "етнічного спадкування" є також інструме-нтом для розуміння мінливості природи тран-снаціональної організованої злочинності, в 

якій поряд з іншими ознаками дослідниками виді-ляється етнічна і сімейна основа [148]. Цікавою є також точка зору В.Б Євтух, який пропонує відповідне поняття та дає йому визна-чення: етнічна мафія (від італ. mafia – таємне то-вариство) – специфічні етнічні злочинні угрупо-вання, зазвичай, закритого типу, які прив’язані до певної етнічної території або ж угрупування імміг-рантського походження [25, с.34]. О.О. Байов роз-глядає етнічну злочинну організацію як стійке іє-рархічне об'єднання декількох (п'ять і більше) осіб єдиної етнічної приналежності, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп [110, с.5–6]. Враховуючи вищезазначене, варто відзначити, що і правоохоронці, і правозахисники наголошу-ють: у сучасній криміналістиці немає визначення "етнічна злочинність". Тож і з’ясувати, які саме злочини можуть підпадати під це поняття, досить проблематично. Якщо ж розглядати систематичні порушення закону, то тут йдеться радше про ор-ганізовані злочинні групи (ОЗГ), які можуть об’єднуватися за різними принципами. Зокрема, й етнічними [40]. У статистичній звітності Національної поліції України та Генеральної прокуратури використо-вують поняття "організовані групи та злочинні ор-ганізації, які сформовані на етнічній основі". Як вище вже наголошувалося, на сьогодні ми вважа-ємо раціональним використання саме даного по-няття під час протидії етнічній злочинності. М.В. Матійко зазначає, що в сучасній терміно-логії працівників судових та правоохоронних орга-нів і в науковому середовищі останнім часом мож-на зустріти вільне оперування поняттям "етнічні групи в структурі організованої злочинності". У той же час етнічна група, з точки зору етнографії, яв-ляє собою споріднену за мовою і близьку по куль-турі спільність людей. Тому у випадку, наприклад, з циганами, термін "етнічна група" в структурі ор-ганізованої злочинності розбіжностей викликати не може, так як цигани за визначенням є етнічною групою, але в більшості інших випадків мова йде скоріше про організовані злочинні групи і злочинні організації, утворені представниками однієї етніч-ної спільності. Таким чином, у даній ситуації, на погляд  М.В. Матійка, слід відмовитися від поняття "етнічна 
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група" в структурі організованої злочинності і віддати перевагу поняттю "організованої зло-чинної групи" та "злочинної організації", що створені представниками однієї етнічної спі-льності або однієї етнічної групи. Однак, при цьому необхідно мати на увазі, що мова йде про представників нетитульного етносу країни (тому злочинна структура, що складається з українців, не виступатиме в якості етнічного угруповання) [81]. Привертає увагу й позиція В.М. Натарова, який вважає, що організовані групи і спільноти (організації), сформовані на етнічній основі, являють собою специфічні об'єднання, що формуються за національною (етнічною) ознакою, тобто об'єднують у своєму складі осіб однієї або кількох споріднених націона-льностей (етнічних утворень) з метою вчи-нення злочинів [149]. Цікавою є думка  В.В. Ремського, який вважає, що етнічні орга-нізовані групи та злочинні організації – органі-зовані злочинні формування, що формуються за національною (етнічною) ознакою, тобто об’єднують осіб за однією чи декількома наці-ональностями (етнічними утвореннями). Від-несення організованої групи чи злочинної ор-ганізації до етнічних не визначаються однорідністю їх національного складу, він мо-же бути і змішаним. Етнічну приналежність формування визначають особи, які займають у ній лідируючі позиції [150, с.170]. В.Г. Руб-цов пропонує визначення злочинного форму-вання, організованого на етнічній основі, як сталого кримінального об'єднання, лідери й активні члени якого є представниками однієї або кількох етнічних діаспор [151]. І в цьому сенсі не позбавлена певного ін-тересу позиція М.Л. Шаталкіна, який ствер-джує, що під терміном "організовані групи, сформовані на етнічній основі" слід розуміти стійку групу осіб некорінної національності, які постійно або тимчасово проживають на тери-торії конкретного регіону, які заздалегідь об'є-дналися за етнічною ознакою для вчинення одного або кількох злочинів [152]. Таким чином, щодо поняття етнічної зло-чинності сьогодні виділяють такі: – "етнічна злочинність";  – "етнічна організована злочинність";  – "етнічна злочинна група"; – "етнічні організовані злочинні групи"; – "етнічні злочинні формування"; – "організовані етнічні злочинні форму-вання";  

– "етнічні угруповання"; – "етнічні злочинні угруповання"; – "етнічні організовані злочинні угруповання"; – "етнічні спільноти"; – "етнічні злочинні спільноти"; – "етнiчні бандформування"; – "організовані злочинні групи, сформовані на етнічній основі"; – "організовані злочинні групи, які поділяються за етнічними зв’язками"; – "кланова злочинність за ознакою етнічної іде-нтичності"; – "транснаціональні злочинні організації, утво-рені за етнічною належністю"; – "злочинні угруповання, сформовані за етніч-ною ознакою"; – "транснаціональні злочинні організації (групи) на етнічній основі";  – "етнічна злочинність як теорія "етнічного спа-дкування"; – "патронклієнтні відносини як основи мафії";  – "етнічна мафія"; – "мафіозні угруповання, що згуртовані за етні-чним принципом";  – "злочинне співтовариство типу синдикату, тобто злочинні організації, які здійснюють спільно міжрегіональну і міжнародну злочинну діяльність"; – "етнічна злочинна організація"; – "організовані групи та злочинні організації, які сформовані на етнічній основі".  З метою визначення різних форм прояву етніч-ної злочинності науковцями та практичними пра-цівниками правоохоронних органів вживається ба-гато різних термінів, зокрема злочинна група, зграя, змова, організація, спільнота, асоціація, антигро-мадське, злочинне, організоване, криміногенне угруповання, об’єднання, формування, співтовари-ство, кримінальні клани, структури чи групи, мафіо-зні сім’ї або групи, сітьова структура організованої злочинності, співтовариство за типом мафії, банда, синдикат, бригада бойовиків, корпорація злочинців, організований криміналітет [153, с.610]. При цьому, це не весь перелік, але в поняття "етнічної злочинності" вкладають різні ознаки, такі як злочинна група, формування, угруповання, спі-льноти, співтовариства, організації, але поруч із ними виокремлюються дві головні ознаки – зло-чинність та організованість. Окрім цього, вважаємо за потрібне зауважити, що деякі автори не притримуються однієї позиції і пропонують по декілька визначень, це можна про-слідкувати в даному дослідженні. Можна припус-тити, що це пов’язано з тим, що вони здійснюють дослідження у цій сфері, розглядаючи етнічну 



ISSN 1995-6134 

 77 Forum Prava, 2018. (4). 64–94 (Review Papers)  

злочинність із різних позицій, а також під час проведення подальших досліджень відкри-вать нові ознаки даного суспільно-негатив-ного явища. Аналіз наукових праць свідчить, що нині в Україні сформувалося нове наукове бачення щодо протидії етнічній злочинності і на сього-дні є вже певні напрацювання у цій сфері, хо-ча організовані групи та злочинні організації, які сформовані на етнічній основі створюють вiдчутну проблему для правоохоронних ор-ганiв України. У зв’язку з цим необхiдне пода-льше комплексне вивчення організованих груп та злочинних організацій, які сформовані на етнічній основі з метою розробки методич-них рекомендацій, що підвищить ефектив-ність протидії вчинених ними злочинів. Враховуючи вищевикладене, слід зазначи-ти, що поняття "етнічна злочинність" в Україні не є законодавчо закріпленим, тим більше, що немає і загальновизнаної точки зору [154].  Тому, нові тенденції розвитку організова-них груп та злочинних організацій, які сформо-вані на етнічній основі, вимагають уже нових підходів у роботі Національної поліції та Служ-би безпеки України у протидії такій діяльності етнічних груп, забезпечуючи професійними кадрами, підготовленими в навчальних закла-дах, надаючи великого значення вивченню зарубіжного досвіду, перш за все європейсь-ких країн [155] та США. Дискусійні питання Отже, у підсумку поставимо питання "Чи має злочинність "національність"? Полемічну бурю може викликати сама постановка цього питання: одні побачать у ньому прелюдію до ксенофобської пропаганди, інші – спробу від-ретушувати дійсність в ім’я політкоректності. Однак, дражливість цієї теми не усуває ані факту існування етнічних організованих зло-чинних угруповань, ані того, що тими фактами нерідко маніпулюють задля стигматизації пев-них груп. У жодному разі тактика її завбачливо-го ігнорування не допомагає. Стіна умисного замовчування, навіть зведена з благородною метою, нікого не захищає. Відскакуючи від неї, суспільна увага зазвичай потрапляє в полон зворотної – тепер уже негативної – тенденцій-ності, яка живить стереотипи та алармізм. Широковживаний термін "етнічна злочинність" розпливчастий і не надто коректний юридич-но, але явища, до яких він застосовується, таки існують. Якісь характерні для України сьогодні, якісь відійшли в минуле, а з деякими 

нам ще доведеться зіткнутися в міру того, як Укра-їна ставатиме привабливою для мігрантів. Але безсторонній аналіз цих явищ свідчить, що етніч-ний чинник аж ніяк не визначальний: так звану ет-нічну злочинність породжують не етноси, а умови, у які вони потрапляють. Причому творцями тих умов великою мірою є держава, що приймає, та її керівництво [29]. Передусім треба розмежувати два явища: ор-ганізовані за етнічним принципом ОЗУ та ті чи інші злочинні практики серед етнічних спільнот. У першому випадку етнічність є додатковим спосо-бом кримінальної самоорганізації, сприяючи підт-риманню солідарності та полегшуючи встанов-лення контактів у незнайомому середовищі. Якщо певна діаспора тяжіє до закритості й відокремлена від решти суспільства мовними та культурними бар’єрами, це також може сприяти незаконній дія-льності. Наслідки діяльності таких ОЗУ для широ-кого загалу зазвичай лишаються непоміченими, чого не скажеш про другий випадок. Там, де пред-ставники певної етнічної меншини регулярно ста-ють фігурантами кримінальних хронік, одразу ви-никає ґрунт для ксенофобії, оскільки тавро лягає на всіх представників того чи іншого народу. Але в основі стигматизації лежить когнітивна помилка: "циганська", "кавказька" чи ще якась злочинність виникає не там, де є роми, вихідці з Кавказу чи представники інших етносів, а там, де існують специфічні соціально-економічні обставини [29]. Аналізуючи причини, які стоять на шляху акти-вного впровадження здобутків криміналістики в судово-слідчу практику, треба назвати не лише недостатній рівень наукових розробок, а й консер-вативні стереотипи, що склалися в даній практич-ній діяльності, і певне небажання практиків пра-цювати, так би мовити, за наукою. Зазначені стереотипи необхідно усувати, а найвагоміший крок у цьому напрямку мають зробити науковці. Саме їм доведеться переглянути запропоновані наукою рекомендації, оскільки окремі з них навряд чи зможуть служити інструментом практичної дія-льності, забезпечувати ефективність боротьби зі злочинністю [2]. Таким чином, поки відсутнє комплексне дослі-дження і не закріплено законодавчо феномен ет-нічної злочинності, про який ведуться на сьогодні наукові дебати. Але як кримінологічна дефініція, він вимагає до себе більш пильної уваги з точки зору правильного його розуміння, адже досліджу-ване поняття являє собою багатогранність та чис-ленність визначень, наукових підходів та думок, і, як наслідок, відсутність єдиної загальновизнаної та розповсюдженої точки зору щодо змісту дослі-джуваного терміну. 
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Проаналізувавши різного роду літературу (видання), починаючи з 1971 року і закінчую-ючи 2018, та дослідивши не менше 50 позицій учених, можна беззаперечно чітко підтверди-ти наявність такого негативного явища, як ет-нічна злочинність, а також здійснити подаль-ше легітимне закріплення вище описаних понять з чіткими ознаками для їх вивчення; особи злочинця; причин та умов, що вплива-ють на об'єднання за етнічною ознакою; роз-робки заходів запобігання.  Значення нашої наукової розвідки, в першу чергу, полягає в тому, щоб на практиці право-охоронним органам, які займаються протиді-єю організованим групам та злочинним органі-заціям, які сформовані на етнічній основі, була можливість мати уявлення про це негативне явище. Також зібраний оригінальний емпірич-ний матеріал дасть можливість продовжити дослідження теоретикам у даній сфері. Висновки Результатами проведеного дослідження визначено, що:  1. В світовій практиці дотепер було відсут-нім комплексне дослідження феномену етніч-ної злочинності, а в Україні досі законодавчо не закріплено поняття етнічної злочинності. 2. Підходи вітчизняних та зарубіжних вче-них до даного суспільно-негативного явища відрізняються один від одного навіть у фор-мулюванні назви. 3. Слід вважати аргументованим, що при-наймі окремі прояви етнічної злочинності ма-ють місце не тільки в Україні, а як більш по-

ширене негативне явище – й за її межами, що по-требує негайного втручання правоохоронних ор-ганів. 4. Шляхами вирішення проблеми можуть бути на сьогодні закріплення терміну «етнічна злочин-ність» на законодавчому рівні, відновлення чи створення спеціального підрозділу у структурі МВС або Національної поліції України, який би займався вузько профільною роботою (збір, ана-ліз інформації, формування цілей і завдань у сфері протидії етнічній злочинності та підбір засо-бів для їх досягнення, здійснення запобіжних за-ходів, використання новітніх інформаційних тех-нологій, міжнародна співпраця тощо) щодо протидії організованим групам та злочинним орга-нізаціям, які сформовані на етнічній основі). 5. Науково обґрунтованою можна вважати ав-торську дефініцію поняття етнічної злочинності як злочинна діяльність громадян, іноземців, осіб без громадянства, певних етнічних груп (родів, кланів, спільнот, таборів), які об'єднуються за національ-ною (етнічною) ознакою в організовані групи та злочинні організації, які в силу соціального харак-теру вже пов’язані загальною груповою мораллю або родинними зв'язками, закриті, агресивні, і які згуртовані (сформовані) для здійснення специфіч-них кримінальних правопорушень із чітко визна-ченими ролями та одоноособовим вираженим лі-дером, які постійно знаходяться на етапі свого розвитку та виокремлюються з-поміж титульної національності специфічними злочинними нави-ками, що є їх психологічною особливістю та відрі-зняються професійною кримінальною класифіка-цію та сферою злочинної діяльності. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  1. Эбзеев Б. С., Айбазов Р. У., Краснорядцев С. Л. Глобализация и государственное единство Рос-сии. М., 2006. 305 с. 2. Тацій В. Я. Боротьба зі злочинністю на межі XXI століття – проблема сьогодення. Проблеми законності. 2008. Вип. 99. С. 3–18. 3. Bovenkerk F., Sieqel D., Zaitch D. Orqanized crime and etnic reputation manipulation. Crime , Law&Social Chanqe. 2003. № 39. 4. Сідоров В. І., Здоровко С. Ф. Глобалізація економіки та транснаціональна організована злочинність. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2017. № 6. С. 58–70. 5.  Петренко І. Примара лихих 90-х: Чому в Україні відроджуються етнічні банди. URL: https://www.depo.ua/ukr/politics/primara-zlovisnih-90-h-chomu-silovikam-slid-zadushiti-u-zarodku-etnichni-bandi-20180711804331. 6. Підюков П., Музика Н. Оцінка матеріалів, отриманих оперативним шляхом, з метою використання їх як доказів, Вісник Академії управління МВС. 2009. № 2. С. 103-111. 7. Павленко С. О. Шляхи удосконалення правового регулювання протидії особам, віднесеним до категорії "злодіїв у законі" в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Юридичні науки". 2016. Вип. 6. Том 3. С. 73–79. 8. Стан та структура злочинності в Україні : URL: http://mvs.gov.ua/ua. 9. Генеральна прокуратура. Статистична інформація про стан злочинності та результати прокурорсь-ко-слідчої діяльності. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/statinfo.html. 
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vnutrishnikh sprav, (1). 167–179 (in Ukr.). 151. Rubtsov, V. G., Lavrov, V. P. (Red.). (2011). Protivodeystviye rassledovaniyu deyatel'nosti prestupnykh formirovaniy, organizovannykh na etnicheskoy osnove, i kriminalisticheskiye metody yego preodoleniya [Countering the investigation of the activities of criminal groups organized on an ethnic basis, and foren-sic methods to overcome it]. Moskva: Yurlitinform (in Russ.).  152. Shatalkin, M. A. (2012). Operativno-rozysknyye mery bor'by s organizovannymi gruppami, sformirovannymi na etnicheskoy osnove [Operational search measures to combat organized groups formed on an ethnic basis]. Aktual'nyye problemy operativno-rozysknoy i administrativnoy deyatel'nosti organov vnutrennikh del, 1(21). 159 (in Russ.). 153. Derhachov, YE. V. (2010). Problemy ponyattya ta klasyfikatsiya za kryminalʹno-pravovymy oznakamy orhanizovanykh zlochynnykh uhrupovanʹ [Problems of the concept and classification by criminal law fea-tures of organized criminal groups]. Visnyk Donetsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Seriya V. Ekonomika i pravo, (2). 609–614 (in Russ.). 154. Sevruk, V. H. (2013). Ponyatye y krymynalʹno-pravovaya kharakterystyka "étnycheskoy prestupnosty" v Ukrayne [The concept and criminal-legal characteristic of "ethnic crime" in Ukraine]. Chasopys Akademiyi advokatury Ukrayiny: elektron. nauk. fakhove vyd., 18(1). Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chaau_2014_7_3_11.pdf (in Russ.). 155. Baskikh, Ye. I. (2014). Natsional'no-psikhologicheskiye osobennosti etnicheskikh soobshchestv i ikh ispol'zovaniye v protivodeystvii prestupnoy deyatel'nosti etnicheskikh grupp [National-psychological characteristics of ethnic communities and their use in countering the criminal activities of ethnic groups]. Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii, 03(70). Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalno-psihologicheskie-osobennosti-etnicheskih-soobschestv-i-ih-ispolzovanie-v-protivodeystvii-prestupnoy-deyatelnosti (in Russ.). Надійшла 29.08.2018 РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS) Севрук В. Г. Поняття та сутність етнічної злочинності. Форум права: електрон. наук. фа-хове вид. 2018. № 4. С. 64–94. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2018_4_8.pdf DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1495597 Розглянуто сучасний стан протидії правоохоронними органами злочинам, що вчиняють організовані групи та зло-чинні організації, сформовані на етнічній основі. Показано, що в умовах сьогодення гостро постало питання протидії злочинам, що вчиняють представники окремих національностей чи народностей відповідно до притаманної їм кримі-нальної спеціалізації. Зроблено висновок, що кількість учинених злочинів представниками етнічних меншин у нашій державі залишається стабільно значною. Визначено, що такі етнічні групи формуються на основі національної та кланової спорідненості, традицій і звичаїв, їм властива спеціалізація за окремими видами злочинів. Показано, що протидія злочинам, що вчиняють організовані групи та злочинні організації, сформовані на етнічній основі, потребує специфічних підходів, що мають ураховувати їхні національні (етнічні) психологічні особливості. Акцентована увага, що сьогодні не виробленого єдиного підоходу до поняття "етнічної злочинності" серед вчених. Ключові слова: етнічні особливості; етнічна злочинність; різновиди понять *** Севрук В.Г. Понятие и сущность этнической преступности Рассмотрено современное состояние противодействия правоохранительными органами преступлений, которые со-вершают организованные группы и преступные организации, сформированные на этнической основе. Показано, что в современных условиях остро встал вопрос противодействия преступлениям, которые совершают представители отдельных национальностей или народностей в соответствии с присущей им уголовной специализацией. Сделан вывод, что количество совершенных преступлений представителями этнических меньшинств в нашем государстве остается стабильно значительной. Определено, что такие этнические группы формируются на основе национальной и клановой родства, традиций и обычаев, им свойственна специализация по отдельным видам преступлений. Пока-зано, что противодействие преступлениям, которые совершают организованные группы и преступные организации, сформированные на этнической основе, требует специфических подходов, должны учитывать их национальные (этнические) психологические особенности. Акцентировано внимание, что сегодня не выработано единого подохода к понятию "этнической преступности" среди ученых. Ключевые слова: этнические особенности; этническая преступность; разновидности понятий  *** 
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Sevruk V.G. The Concept and Essence of Ethnic Crime Ukraine at the present stage of its development is on the path of significant transformations: the structure of economic rela-tions changes, new subjects of ownership and political activity are formed, fundamental values are transformed, the way of life changes, the way of life, traditions change. This dynamism causes an aggravation in other spheres of life of the Ukraini-an society of the problems of the growth of ethnic crime. The issues of the current state of law enforcement countering crimes that is committed by organized groups and criminal organizations formed on an ethnic basis are considered. In mod-ern conditions, the question of countering crimes committed by representatives of certain nationalities or ethnic groups in accordance with their inherent criminal specialization has become acute. Based on numerous media reports and our own observations, it can be concluded that the number of crimes committed by members of ethnic minorities in our state remains consistently significant. Such ethnic groups are formed on the basis of national and clan kinship, traditions and customs; they are characterized by specialization in certain types of crimes. Countering crimes committed by organized groups and criminal organizations formed on an ethnic basis, requires specific approaches, and should take into account their national (ethnic) psychological characteristics. It is accentuated that, to date, there has not been developed a single income quota for the concept of "ethnic crime" among scientists. That is why the study is carried out becomes relevant both in theoretical and in practical terms. The article analyzes such concepts as "ethnic crime"; "ethnic organized crime"; "ethnic criminal group"; "ethnic organized crime groups"; "ethnic crime formation"; "оrganized ethnic crime"; "ethnic groups"; "ethnic criminal groups"; "ethnic organized criminal gangs"; "ethnic communities"; "ethnic criminal communities"; "ethnic band formation"; "оrganized criminal groups formed on an ethnic basis"; "оrganized criminal groups that are divided by ethnic ties"; "clan crime on the basis of ethnic identity"; "transnational criminal organizations formed by ethnicity"; "criminal groups formed on an ethnic basis"; "transnational criminal organizations (groups) on an ethnic basis"; "ethnic crime as a theory of "ethnic in-heritance", "patronage relations as the basis of the mafia", "ethnic mafia", "mafia groups that are united by ethnicity", "a crim-inal community of the syndicate type, that is, criminal organizations that carry out joint interregional and international criminal activity", "ethnic criminal organization", "organized groups and criminal organizations formed on an ethnic basis". Key words: ethnic features; ethnic crime; types of concepts
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УДК 347.21(477) DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1619633 Г.В. ТКАЧУК, аспірант юридичного факультету Донецького  національного університету імені Василя Стуса,  м. Вінниця, Україна; e-mail: gennadij.tkachuk@gmail.com; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2032-0098 НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА  УКРАЇНИ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ І ЗАХИСТ ПРАВ  НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ G.V. TKACHUK, Postgraduate Student of a Ph.D., Faculty of Law, Vasyl' Stus Donetsk National University,  Vinnytsia, Ukraine; e-mail: gennadij.tkachuk@gmail.com; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2032-0098 DIRECTIONS OF PERFECTION OF THE LEGISLATION OF UKRAINE ABOUT REALIZATION AND PROTECTION OF RIGHTS ON TRADEMARKS   Постановка проблеми В умовах глобалізації економічних відносин, поглиблення конкуренції зростає потреба в на-лежній індивідуалізації товарів і послуг шляхом застосування торговельних марок. Найбільш ефективним засобом індивідуалізації виступа-ють торговельні марки. Станом на 01.01.2017 року в Україні зареєстровано 221221 свідоцтво на знаки для товарів і послуг, з яких чинними є 172015 [1, с.16]. Такі позначення виконують фу-нкцію розрізнення товарів і послуг на ринку, вті-люють ділову репутацію виробника, вказують на джерело походження товарів і послуг, є обов’яз-ковим елементом реклами. З огляду на це, дер-жава має забезпечувати надійну правову охоро-ну прав на торговельні марки з метою створення умов для ефективної реалізації і захисту прав та інтересів виробників товарів і послуг, споживачів, розвитку добросовісної конкуренції.  Ефективність охорони прав на торговельні марки залежить, насамперед, від законодавчої основи регулювання цих відносин. Національне законодавство з питань охорони прав на торго-вельні марки включає сукупність норм, які міс-тяться у ст.ст.157, 158 Господарського кодексу України (далі – ГК України), главі 35, 44 Цивіль-ного кодексу України (далі – ЦК України), Зако-нах України "Про захист від недобросовісної конкуренції" та "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Розміщення правових норм про торговельні марки у різних нормативно-правових актах у деяких випадках є виправда-

ним з огляду на необхідність окремого комплек-сного регулювання певних відносин, зокрема у сфері запобігання недобросовісної конкуренції, проте в більшості інших випадках (ГК України, ЦК України, спеціальний Закон) – породжує не-обґрунтовані суперечності, фрагментарність, неповноту регулювання. Так, у чинному законо-давстві вживається різна термінологія стосовно даних об’єктів інтелектуальної власності ("знак для товарів і послуг", "торговельна марка"), правової природи прав ("право власності на знак", "майнові права інтелектуальної власнос-ті"), назви договорів щодо розпорядженням правом ("договір про передачу права власності на знак", "договір про передання виключних майнових прав"); не врегульовані належним чи-ном способи реалізації прав на торговельні ма-рки, зокрема, шляхом переданням цих прав в заставу, внесення до статутного капіталу госпо-дарських товариств; відсутні спеціальні норми про особливості укладання, виконання і припи-нення договорів щодо розпорядження правами інтелектуальної власності, а також особливості реалізації передбачених ЦК України способів захисту прав інтелектуальної власності стосов-но саме торговельних марок. У науковому середовищі різні аспекти охоро-ни прав на торговельні марки розглядаються ба-гатьма авторами. Зокрема, А.О. Кодинець обґру-нтовує пропозиції щодо вирішення колізії між правом на торговельні марки та промислові зраз-ки. Н.М. Мироненко розглядає окремі проблеми 
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реалізації способів захисту прав на торговельні марки. У працях П.Ф. Немеш розкривається по-няття та зміст правової охорони прав на торго-вельні марки. О.А. Рассомахіна досліджує пи-тання правового регулювання використання торговельних марок у господарському обороті. В зарубіжній науці також активно досліджуються різні аспекти охорони прав на торговельні мар-ки. Зокрема, І. Хоффман (I. Hoffman) вивчає ви-користання торговельних марок у торгівлі за законодавством США [2]. Чарлі Бонд (C. Bond) розглядає загальні принципи і підходи при ре-єстрації торговельних марок за законодавством Великобританії [3]. Андреас Бейліг (A. Bielig) аналізує реєстрацію торговельних марок і зако-нодавчі недоліки у цій сфері в Німеччині [4]. Разом із тим, питання системного удоскона-лення українського законодавства про торгове-льні марки відповідно до сучасних реалій еко-номічного розвитку країни не втрачають своєї гостроти та актуальності з огляду на постійне ускладнення сфер і способів використання тор-говельних марок, а також враховуючи, що євро-інтеграційні процеси вимагають підвищення стандартів правової охорони об’єктів інтелекту-альної власності.  З огляду на це, мета статті полягає в обґрун-туванні найбільш важливих напрямів удоскона-лення законодавства України про реалізацію і захист прав на торговельні марки для забезпе-чення системності, узгодженості і повноти пра-вового регулювання у цій сфері. Її новизна по-лягає у виявленні недоліків законодавчого регулювання відносин у сфері здійснення і за-хисту прав на торговельні марки і обґрунтуванні пропозицій щодо удосконалення національного законодавства з цих питань. Завданням роботи є: аналіз норм чинного законодавства щодо уз-годженості термінології в сфері здійснення і за-хисту прав на торговельні марки; визначення недоліків законодавчого регулювання способів здійснення прав на торговельні марки та підстав і способів захисту цих прав; формулювання пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань здійснення і захисту прав на торгове-льні марки. Термінологічні прогалини законодавства  в сфері здійснення і захисту прав на  торговельні марки Законодавство України про торговельні мар-ки (знаки для товарів і послуг) почало формува-тися з розбудовою в країні засад ринкової еко-номіки і конкуренції на початку 90-х років. У 

Законі України "Про власність" (1991 р.) знаки для товарів і послуг визнавалися об’єктами права власності (ст.13). Згодом у прийнятому в 1993 р. Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" цей об’єкт отримав окреме комплексне регулювання як об’єкт інте-лектуальної власності. Цей Закон було призна-чено регулювати відносини, що виникають у зв'язку з набуттям, здійсненням і захистом пра-ва власності на знаки для товарів і послуг. При цьому, якщо на початку становлення правової охорони знаків для товарів і послуг цей законо-давчий акт задовольняв потреби економічного обороту, то сьогодні з розвитком і ускладненням господарських відносин, його норми не здатні вирішити більшість питань, які виникають у сфері реалізації і захисту прав на цей об'єкт. Слід зауважити, що останні змістовні зміни в цей Закон вносились у 2008 р. У 2004 році прийнято ЦК України і ГК Украї-ни, обидва з яких включають відповідні глави і статті про торговельні марки. ЦК України регу-лює правовий режим торговельної марки в час-тині визначення поняття торговельної марки, суб'єктів, видів і строку чинності майнових прав на торговельну марку, а також закріплює зага-льні для всіх об'єктів інтелектуальної власності положення про захист прав і договори щодо ро-зпорядження правами інтелектуальної власнос-ті. ГК України, у свою чергу, обмежується ви-значенням поняття використання торговельної марки і наводить визначення торговельної мар-ки, право на яку належить кільком особам.  Згідно із ст.492 ЦК України, торговельна марка – це будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для виріз-нення товарів (послуг), що виробляються (на-даються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. У Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" поняття "знак для товарів і послуг" визначено як позначення, за яким това-ри і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб (ст.1 зазначеного Закону). Враховуючи однаковий зміст наведених понять, можна дійти висновку, що застосування в зако-нодавстві різних термінів з однаковим значен-ням є необґрунтованим, оскільки створює неви-значеність при застосуванні норм, зумовлює заяві суперечності при укладанні договорів. Невиправданим слід визнати й різне став-лення в чинному законодавстві до правової природи і змісту прав на торговельні марки. Так, відповідно до ст.495 ЦК України майновими 
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правами інтелектуальної власності на торгове-льну марку є: 1) право на використання торго-вельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному викорис-танню торговельної марки, в тому числі заборо-няти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.  У Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" вживається інша назва прав – право власності на знак (ч.3 ст.5), при цьому зміст права розкривається через право використовувати знак (ч.2 ст.16) і право заборо-няти іншим особам використовувати знак (ч.5 ст.16). Отже, існує потреба в узгодженні право-вих норм щодо правової природи прав на тор-говельні марки. У цьому зв'язку слід зазначити, що торговельна марка як нематеріальний об'єкт не може бути об'єктом права власності, тому сутності торговельної марки більшою мірою від-повідає підхід ЦК України, відповідно до якого на результати інтелектуальної діяльності вини-кає особливе право – виключне право, яке поз-начається в чинному законодавстві як право інтелектуальної власності. При цьому слід пого-дитись з І.Ф. Коваль, яка обґрунтовує, що пере-лік "майнових прав на торговельну марку" в ст.495 ЦК України і "прав, що випливають із сві-доцтва на знак" (ст.16 Закону) слід розглядати як окремі правомочності єдиного суб'єктивного права на об'єкт інтелектуальної власності [5, с.39]. На користь цього слід зазначити, що у главі 16 ГК України з назвою "Використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності" вживається саме словосполучення "правомочність щодо використання торговель-ної марки" (ст.157). Недоліки законодавчого регулювання  способів здійснення прав на торговельні марки та підстав і способів захисту цих прав Серед способів здійснення прав на торгове-льні марки законодавство регулює фактично два (виходячи з переліку майнових прав інтеле-ктуальної власності на торговельні марки): ви-користання торговельної марки і розпорядження правом на торговельну марку. При цьому в час-тині розпорядження правом ЦК України перед-бачає загальні для всіх об’єктів інтелектуальної власності положення щодо ліцензійного догово-ру, договору про передання виключних майно-вих прав інтелектуальної власності, договору комерційної концесії.  Натомість, як свідчить практика господарю-вання, в економічному обороті стають затребу-

ваними й інші способи реалізації майнових прав на торговельну марку, зокрема шляхом внесен-ня цих прав до статутного капіталу господарсь-ких товариств, до спільної діяльності, викорис-тання як предмета застави і т.д. Так, науковці визнають, що відсутність спеціальних норм про особливості застави зумовлює виникнення спо-рів при реалізації цих відносин [6, с.245]. У законодавстві є певні розбіжності у визна-ченні поняття використання торговельної марки. Так, у ч.4 ст.16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використан-ням знаку визнається: нанесення на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріп-лений до товару предмет, зберігання такого то-вару з зазначеним нанесенням знаку з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та екс-порт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування зна-ку в діловій документації чи в рекламі і в мережі Інтернет.  У ч.2 ст.157 ГК України використання торго-вельної марки у сфері господарювання – засто-сування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахун-ках, на бланках та в іншій документації, пов'яза-ній з впровадженням зазначених товарів і пос-луг у господарський (комерційний) обіг. Порівняння визначень поняття "використан-ня" торговельної марки в нормі ГК України і спеціального закону свідчить, що у спеціально-му законі до способів використання торговель-ної марки віднесено більш широке коло дій, що відображає реальні потреби застосування тор-говельних марок під час імпорту, експорту про-дукції, в мережі Інтернет, в дому числі у домен-них іменах.  Спеціальний режим має колективна торгове-льна марка. Стаття 7 bis Паризької конвенції з охорони промислової власності (Знаки: колекти-вні знаки) зобов'язує країни "приймати заявки на реєстрацію та охороняти колективні знаки, що належать колективам, існування яких не супере-чить закону країни походження, навіть якщо ці колективи не є власниками промислового чи тор-говельного підприємства. Кожна країна сама ви-значає особливі умови охорони колективного 
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знака і може відмовити в охороні, якщо цей знак суперечить громадським інтересам". Натомість у національному законодавстві правовий режим колективних знаків чітко не ви-значений. Згідно ст.493 ЦК України, ч.3 ст.16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", суб’єктами права на торгове-льну марку можуть виступати одночасно декіль-ка фізичних і (або) юридичних осіб. Передбаче-но подання заявки на реєстрацію знаку з боку об’єднання осіб (ч.5 ст.5 Закону). В ч.1 ст.158 ГК України застосовується поняття "торговельна марка, право на яку належить кільком особам" – "марка, що відрізняє товари і послуги учасників об'єднання підприємств (торговельна марка об'єднання, спільна торговельна марка) від од-норідних товарів і послуг інших суб'єктів господа-рювання, або використовується спільно кількома суб'єктами в інших випадках, передбачених за-коном".  Із наведених норм слідує, що треба відрізня-ти торговельну марку, яка належить декільком особам (співвласникам), і колективну торгове-льну марку. Остання має належати об’єднанню підприємств як єдиному власнику з наданням права на використання торговельної марки кож-ному члену об’єднання. У цьому контексті кори-сним є досвід Республіки Казахстан. У Законі "Про товарні знаки, знаки обслуговування і на-йменування місць походження товару" під коле-ктивним товарним знаком розуміється знак асо-ціації (союзу) або іншого об’єднання юридичних осіб чи індивідуальних підприємців, який приз-начений позначати товари (послуги), які мають єдині якісні або інші характеристики. Учасники об’єднання складають угоду про використання знаку, устав колективного товарного знаку [7].  Пропозиції з удосконалення законодавчого регулювання захисту прав на торговельні марки Матеріально-правові аспекти захисту прав на торговельні марки регулюються нормами ЦК України і Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". У ЦК України визна-чено загальне положення про порушення прав інтелектуальної власності: "Порушення права інтелектуальної власності, в тому числі неви-знання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором" (ст.431). У спеціальному Законі порушенням прав на знак для товарів і послуг визнається: "Будь-яке посягання на права власника свідоцт-ва, передбачені статтею 16 цього Закону, в то-

му числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавст-вом України". Аналіз наведених положень свідчить, що за-гальне визначення порушення прав інтелектуа-льної власності і спеціальне визначення пору-шення прав на торговельні марки мають суттєві розбіжності у характеристиці порушення, оскіль-ки воно розкривається через різні поняття ("пося-гання", "готування до вчинення дій", "невизнання права") без застосування єдиного підходу до їх співвідношення. Крім того, недоцільним слід ви-знати прив'язку до статті 16 у визначенні пору-шення в спеціальному Законі, оскільки стаття 16 передбачає не всі права, які виникають стосовно торговельної марки, зокрема, не охоплює прав на добре відому торговельну марку, яка охоро-няється без отримання свідоцтва. Проблемною у законодавчому регулюванні у сфері захисту прав на торговельні марки є від-сутність конкретного переліку неправомірних дій, які вважаються порушенням, та дій щодо готування до їх вчинення. Це ускладнює квалі-фікацію порушень на практиці і застосування до порушників заходів відповідальності, оскільки юридична відповідальність може бути застосо-вана лише за дії, передбачені законом (принцип законності). В літературі цілком справедливо підкреслюється, що дії, які можуть бути вчинені з охоронюваними торговельними марками, є багатогранними і різноманітними та мають ве-лику чисельність [8, с.24]. Тому в спеціальному законі потрібно передбачити види неправомір-них дій, які визнаються порушенням прав на то-рговельні марки, і окремо види дій, що станов-лять загрозу порушення. Спеціальним способам захисту прав на об'є-кти інтелектуальної власності присвячена ст.432 ЦК України, яка передбачає, що суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може пос-тановити рішення, зокрема, про: 1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; 2) зупинення пропуску че-рез митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; 3) вилучення з циві-льного обороту товарів, виготовлених або вве-дених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів; 4) вилучення з цивільного обороту  
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матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушен-ням права інтелектуальної власності або вилу-чення та знищення таких матеріалів та знарядь; 5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності.; 6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рі-шення щодо такого порушення.  Разом із тим, у спеціальних нормах Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" відсутні жодні положення про порядок і особливості застосування цих способів захисту для захисту прав на торговельні марки. Най-більш гостро ця проблема стосується застосу-вання разового грошового стягнення, оскільки ЦК України вказує, що розмір стягнення визна-чається відповідно до закону, а в спеціальному законі про охорону прав на знаки для товарів і послуг відповідні положення про розмір однора-зового грошового стягнення відсутні. Як свідчить практика, цей факт є підставою відмови судових органів у застосуванні такого виду стягнення за порушення прав на торговельні марки [9].  Також законом не конкретизовано порядок реалізації способу захисту "опублікування в за-собах масової інформації відомостей про пору-шення", а саме такі питання: в якому саме засобі масової інформації має здійснюватись публіка-ція про порушення, хто визначає цей засіб (по-зивач, суд), особливо беручи до уваги випадки, коли порушення прав не пов'язано з певним за-собом масової інформації. Уявляється, що це питання має бути чітко регламентовано в спеціа-льному законі, виходячи з основною мети опублі-кування відомостей про порушення – доведення до споживачів інформації про неправомірне ви-користання певної торговельної марки задля зменшення продажів контрафактної продукції і захисту ділової репутації правовласника торго-вельної марки. Для забезпечення системності та узгоджено-сті правового регулювання відносин у сфері здійснення і захисту прав на торговельні марки Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" доцільно наповнити відповід-ними нормами, які мають детально врегулювати вищезазначені питання щодо особливостей здійснення і захисту прав на знаки для товарів і послуг (торговельні марки). Треба зазначити, що в зарубіжних країнах поширеною є практика регулювання відносин щодо торговельних марок 

саме у спеціальних законах. Наприклад, як за-уважує Данголе Климкевичюте (Danguolė, Klimkevičiūtė), Закон Словаччини про торговельні марки, Закон Польщі про промислову власність, Закон Історії про торговельні марки. Закон Латвії про торговельні марки і т.д. [10, с.236–237]. Висновки Таким чином, аналіз чинного законодавства про торговельні марки свідчить, що сукупність правових норм, які містяться в різних норматив-но-правових актах, не узгоджена між собою за термінологією, обсягом і змістом правового ре-гулювання. Це вказує на відсутність системності правового регулювання відносин, які склада-ються щодо здійснення і захисту прав на торго-вельні марки. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" доцільно наповни-ти максимально конкретними положеннями, які визначають особливості різних способів реаліза-ції прав на торговельні марки і захисту цих прав. Із цього, перспективними напрямами удоско-налення законодавства України про реалізацію і захист прав на торговельні марки, є:  1) забезпечення системного законодавчого регулювання відносин, які складаються щодо торговельних марок, шляхом наповнення змісту Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" положеннями щодо всіх аспек-тів набуття, здійснення і захисту прав на торго-вельні марки;  2) узгодження і деталізація законодавчих по-ложень про види договорів, пов’язаних із розпо-рядженням правами на торговельні марки, осо-бливості їх виконання, припинення, визнання недійсними;  3) закріплення конкретного переліку пору-шень прав на торговельні марки та дій, які ста-новлять загрозу порушення прав;  4) закріплення можливості правовласника вимагати застосування разового грошового стя-гнення за порушення прав на торговельну мар-ку замість відшкодування шкоди, і розміру такої компенсації;  5) регламентація підстав компенсації мора-льної (немайнової) шкоди за порушення прав на торговельні марки, критеріїв визначення розміру такої компенсації; презумпції компенсації мора-льної (немайнової) шкоди у разі порушення прав на загальновідомі торговельні марки. Впровадження запропонованих положень у чинне законодавство буде сприяти більш пов-ному, системному, детальному регулюванню відносин, які виникають стосовно введення тор-говельних марок в господарський оборот. 
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РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS) Ткачук Г. В. Напрями вдосконалення законодавства України про реалізацію і захист прав на торговельні марки. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 4. С. 95–101. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2018_4_9.pdf DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1619633 Досліджено стан законодавства України про торговельні марки і обґрунтовано напрями його удосконалення в частині реалізації і захисту прав на торговельні марки. До напрямів удосконалення віднесено: наповнення спеціального за-кону положеннями щодо всіх аспектів набуття, здійснення і захисту прав на торговельні марки; узгодження і деталі-зація норм про види договорів щодо розпорядження правами на торговельні марки, особливості їх виконання, при-пинення, визнання недійсними; закріплення переліку порушень прав на торговельні марки та дій, які становлять загрозу порушення; закріплення права правовласника вимагати застосування разового грошового стягнення за по-рушення прав на торговельну марку замість відшкодування шкоди, і розмір такої компенсації; визначення підстави компенсації моральної шкоди за порушення прав на торговельні марки, критерії визначення розміру компенсації, презумпції компенсації моральної шкоди при порушенні прав на загальновідомі торговельні марки. Ключові слова: системність правового регулювання; виключне право; способи здійснення прав на торговельну марку; порушення прав на торговельні марки; способи захисту прав; разове грошове стягнення *** Ткачук Г.В. Направления совершенствования законодательства Украины о реализации и защите прав на торговые марки Исследовано состояние законодательства Украины о торговых марках и обоснованы направления его совершенст-вования в части реализации и защиты прав на торговые марки. К направлениям совершенствования отнесены: на-полнение специального закона положениями по всем аспектам приобретения, осуществления и защиты прав на торговые марки; согласование и детализация норм о видах договоров о распоряжении правами на торговые марки, особенностях их выполнения, прекращения, признания недействительными; закрепление перечня нарушений прав на торговые марки и действий, представляющих угрозу нарушения; закрепление права правообладателя требовать применения разового денежного взыскания за нарушение прав на торговую марку вместо возмещения вреда, раз-мера такой компенсации; определение основания компенсации морального вреда за нарушение прав на торговые марки, критерии определения размера компенсации, презумпции компенсации морального вреда при нарушении прав на общеизвестные торговые марки. Ключевые слова: системность правового регулирования; исключительное право; способы осуществления прав на торговую марку; нарушение прав на торговые марки; способы защиты прав; разовое денежное взыскание *** Tkachuk G.V. Directions of Perfection of the Legislation of Ukraine about Realization and Protection of Rights on Trademarks The state of the Ukrainian legislation on trademarks is investigated and directions of its improvement in the part of realiza-tion and protection of rights on trademarks are substantiated. The aggregate of legal norms contained in various normative legal acts is not harmonized in terms of terminology, volume, and content of legal regulation. It specifies the absence of the systematic legal regulation of the relations arising from the implementation and protection of rights on trademarks. The Law of Ukraine "About Protection of Rights on Trademarks for Goods and Services" is expediently filled in as much as possible by specific provisions, which determine the peculiarities of different ways of realizing rights on trademarks and protecting these rights. It has been established that there are inconsistencies in the legislation regarding terminology, the legal nature of the rights on trademarks, the notions of a trademark using, the names of contracts about the disposal of the right on a trademark. Terminology and legal regime of the collective trademark are separately studied. It is proposed to distinguish the collective trademark from the trademark, which belongs to several rights holders. Directions for improvement include: filling the special law with provisions on all aspects of the acquisition, implementation and protection of trademark rights; coordina-tion and detailing of the norms on the types of contracts on the disposal of trademark rights, their implementation, termina-tion, invalidation; fixing the list of violations of rights on trademarks and actions representing a threat of violation; fixing the right of the right holder to demand the use of a single monetary penalty for violation of rights on a trademark instead of com-pensation for harm, the amount of such compensation; determination of the grounds for compensation for moral harm for vi-olation of rights on trademarks, criteria for determining the amount of compensation, presumption of compensation for moral harm in violation of rights to well-known trademarks. Key words: systematic legal regulation; exclusive right; ways of exercising trademark rights; infringement of trademark rights; methods of protecting rights; singularity monetary recovery



ISSN 1995-6134 

 102 Forum Prava, 2018. (4). 102–108 (Research Article) 

УДК 343.41 DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1477230 М.В. ФОМЕНКО, викладач кафедри кримінального права і кримінології Харківського національного  університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: fomenkomarina84@gmail.com; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6606-5769 ЩОДО РОЗМЕЖУВАННЯ ПЕРЕШКОДЖАННЯ  ЗАКОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК, ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ, ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  ІЗ СУМІЖНИМИ СКЛАДАМИ ЗЛОЧИНІВ M.V. FOMENKO,  Lecturer, Chair of Criminal Law and Criminology, Kharkiv National University of Internal Affairs,  Ph.D. in Law, Kharkiv, Ukraine; e-mail: fomenkomarina84@gmail.com;  ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6606-5769 ON THE ISSUE OF DELIMITATION OF PRECLUSION OF LEGAL ACTIVITIES  OF LABOUR UNIONS, POLITICAL PARTIES, NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION AND RELATED CORPORA DELICTI  Постановка проблеми Частина 1 ст.2 Міжнародного пакту ООН про громадянські і політичні права від 16.12.1966 року встановлює, що кожна люди-на має право на свободу асоціації з іншими, включаючи право створювати профспілки і вступати до них для захисту своїх інтересів. Ст.26 окремо встановлює, що всякого роду дискримінація повинна бути заборонена зако-ном і закон повинен гарантувати всім особам рівний і ефективний захист проти дискриміна-ції [1]. Досліджуючи питання реалізації, закрі-плених у Пакті прав, науковець Христина Еш (Kristina Ash) зазначає, що для досягнення цієї мети Пакт передбачає 27 статей, які надають людям з усього світу різні громадянські і полі-тичні права незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших погля-дів, національного або соціального походження, майнового стану, місця народження чи іншого статусу [2]. Проблему захисту громадянських і політичних прав висвітлював і науковець Кріс-тен Д.А. Карпентер (Kristen D.А. Carpenter) [3]. Ці правові положення є важливим фактором протидії дискримінації за будь-якою ознакою та підтримання визнаних Декларацією рівних прав людини. Це ж стосується, зокрема, і тру-дових прав. Необхідність виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань за цими нор-мами вимагає формування належних право-

вих гарантій реалізації права громадян на об’єд-нання, серед яких чільне місце посідає криміналь-но-правова норма, зафіксована у ст.170 "Переш-коджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій" Кри-мінального кодексу (КК) України. В той же час, особливості конструкції аналізованого складу зло-чину дозволяють виділити спільні ознаки із суміж-ними складами, що і викликає постановку на по-рядок денний проблеми у їх розмежуванні.  Загалом, потреба у розмежування різних скла-дів злочинів постає в процесі кримінально-пра-вової кваліфікації у тих випадках, коли фактично вчинене діяння може бути описане за допомогою ознак юридичних складів, зафіксованих в різних статтях Особливої частини КК. Це – правозасто-совна проблема. При цьому у доктрині криміналь-ного права не склалося єдиного підходу до визна-чення співвідношення таких складів злочинів. Деякі вчені позначають їх як суміжні. Так, В.О. Нав-роцький зазначає, що збігання ознак говорить про те, що порівнювані злочини є суміжними [4, с.480]. А.О. Байда поділяє позицію, що до суміжних або однорідних злочинів прийнято відносити злочинні діяння, які посягають на тотожні або схожі об’єкти кримінально-правової охорони [5, с. 219]. Інші – вдаються до більш детальної диференціації спів-відношень, ведучи мову про однорідні, суміжні склади, конкуруючі, а також склади злочинів зі спі-льними ознаками, не ототожнюючи їх. Наприклад, 
© Фоменко М.В., 2018 
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Л.П. Брич зауважує, що потрібно дослідити те, що об’єднує ці склади злочинів, й відпові-дно породжує потребу в їхньому розмежуван-ні – спільні ознаки [6, с.222]. В.М. Кудрявцев наголошує, що кожний злочин має ряд спіль-них ознак з іншими злочинами. Для того, щоб правильно кваліфікувати злочин необхідно чітко представляти розмежувальні лінії між ними і суміжними злочинами [7, с.126–168]. Виходячи з цього, метою статті є дослі-дження особливостей розмежування складу злочину, передбаченого ст.170 КК України, із окремими суміжними складами злочинів. Її новизна полягає у формуванні на цій основі науково-практичних рекомендацій щодо за-стосування кримінального закону. Завданням статті є виділення та здійснення наукового аналізу системи спільних та розмежувальних з досліджуваним складом ознак складів зло-чинів, передбачених статтями 161 та 340 КК України. З цього приводу можна приєднатись до по-зиції Л.П. Брич, за якою поняття "злочини зі спільними ознаками" є родовим по відношен-ню до однорідних та суміжних. При цьому останні не є тотожними. Під суміжними скла-дами злочинів Л.П. Брич пропонує розуміти склади, що утворюють пару (групу), кожний з яких має ознаки, які повністю чи частково збі-гаються за змістом з ознаками іншого складу злочину, що входить у цю пару (групу), одно-часно кожний з яких містить хоча б одну озна-ку, що відрізняється за змістом з відповідними ознаками інших складів з цієї пари (групи), які взаємно виключають можливість наявності одна одної у складах злочинів, яким вони властиві. Іншими словами – це склади злочи-нів, що мають одну або кілька збіжних за зміс-том (спільних) ознак та характеризуються на-явністю розмежувальних ознак [6, с.222–223]. Таким чином, суміжними можуть бути і однорі-дні, і різнорідні злочини, але за умови наявнос-ті у їх складах щонайменше по одній тотожній та відмінній ознаці, за виключенням загального об’єкта, причинного зв’язку, ознак загального суб’єкта, форми вини. У нормативному зрізі їх співвідношення часто описується категорією "конкуренція кримінально-правових норм".  У кримінально-правовій доктрині знайшли свій ґрунтовний розвиток положення про осо-бливості кваліфікації злочинів при конкуренції загальної і спеціальної норми, цілого і части-ни, обтяжуючих та пом’якшуючих ознак та ін. [4, 6, 8], що звільняє нас від необхідності де-

тального опису відповідних положень, у цілому відомих широкому загалові.  Натомість доцільно, на нашу думку, вести мову про їх проекцію на площину порушеної проблема-тики, що, зрештою, дає можливість виділити низку складів злочинів, які є суміжними перешкоджанню законній діяльності професійних спілок, політич-них партій, громадських організацій, а також сфо-рмувати і перелік розмежувальних ознак. Ми сві-домо зупинились саме на цих суміжних складах, оскільки вони, на нашу думку, найбільше викли-кають труднощі при розмежуванні. Спільні та розмежувальні ознаки зі злочином, передбаченим ст.161 Кримінального кодексу України Частина 1 ст.161 КК України передбачає кримі-нальну відповідальність за умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релі-гійної ворожнечі та ненависті, на приниження на-ціональної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переко-наннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих при-вілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками [9]. Зіставлення складів цих двох злочинів та їх аналіз як суміжних зумовлено складним характером діяння, передбаченого дис-позицією ст.170 КК України. Воно може бути спрямоване як на діяльність профспілки, політич-ної партії чи громадської організації загалом, так і на конкретних осіб, пов’язаних із зазначеними об’єднаннями. В цьому сенсі порушення рівнопра-вності громадян залежно від їх політичних та ін-ших переконань може відбуватися у зв’язку з відс-тоюванням ними, скажімо, інтересів політичної партії чи громадської організації. Таким чином, через незаконний вплив на таких осіб цілком мож-ливо створювати перепони для діяльності відпові-дних політичних партій чи громадських організації, зумовлюючи відтік членів з їх складу, відмову у їх підтримці, тощо. Спільними ознаками зазначених складів злочинів є такі: 1) об’єкт злочину – суспільні відносини, змістом яких є вільна діяльність політичних партії, громад-ських організацій. Але якщо для злочину, передба-ченого ст.170 КК України – це є основним безпосе-реднім об’єктом, то для злочину, передбаченого ч.1 ст.161 КК України – додатковим факультативним; 2) суспільно небезпечне діяння, яке виражається у прямому чи непрямому обмеженні прав громадян за ознаками політичних чи інших переконань, 
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пов’язаних з діяльністю політичних партій чи громадських організацій. Таким чином, спіль-ним між двома аналізованими складами зло-чинів виявляється саме діяння щодо пору-шення прав об’єднань, яке здійснюється опосередковано – через незаконний вплив на пов’язаного з його діяльністю громадянина (члена, керівника, близьку їм особу, наймано-го працівника, іншу особу), що виражається в обмеженні його прав; 3) вина, яка репрезентована умисною фо-рмою, усвідомленням винним характеру, со-ціального значення та протиправного харак-теру свого діяння щодо обмеження прав громадянина. Втім, на цьому спільність ознак суб’єктивної сторони вичерпується. Розмежувальними можуть бути визнані та-кі ознаки: 1) потерпілий, яким у складі злочину, пе-редбаченого ст.170 КК України, є профспілка, політична партія, громадська організація. Для складу злочину ж, передбаченого ч.1 ст.161 КК України – це завжди і виключно окрема фізична особа, громадянин; 2) суспільно небезпечне діяння, що має мі-сце при вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.161 КК України, не має перешкоджаючої властивості, тобто воно не має об’єктивної спрямованості на створення перепон для за-конної діяльності політичних партій, громад-ських організацій. У випадку ж порушення рів-ноправності громадянина за ознаками його політичних чи інших переконань як члена по-літичної партії або громадської організації та/ або у зв’язку з їх діяльністю, вчинене нале-жить кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених відповідною частиною ст.161 та ст.170 КК України. В цьому випадку ідеаль-ної сукупності потерпілий, громадянин, вико-ристовується як засіб впливу на діяльність політичної партії чи громадської організації. При цьому порушується самостійне благо, поставлене під кримінально-правову охорону – рівноправність громадян і суспільних відно-син, які у зв’язку з його реалізацією виника-ють, функціонують. Саме ця обставина, тобто відмінність безпосередніх об’єктів злочину, й диктує необхідність кваліфікації за сукупністю та, відповідно, неможливість охоплення скла-дом злочину, передбаченим ст.170 КК України. Вочевидь, право об’єднань на вільну діяль-ність не може охоронятися через рівноправ-ність громадян, через утвердження інструме-нтального характеру останнього; 

3) зміст умислу. При вчиненні злочину, перед-баченого ч.1 ст.161 КК України, ним охоплюється лише факт обмеження прав громадянина за озна-кою його переконань. Натомість інтелектуальний момент умислу на перешкоджання законній діяль-ності політичної партії, громадської організації (ст.170 КК України) охоплює також і усвідомлення перешкоджаючої властивості такого обмеження, тобто його здатності спричинити віддалений соці-альний результат у виді зміни чи припинення дія-льності зазначених об’єднань. Відтак винний має усвідомлювати й зв’язок громадянина з діяльністю політичної партії чи громадської організації і пе-редбачати (а також, відповідно, бажати чи, при-наймні, допускати), що його діяння з обмеження прав громадянина через цей зв’язок вплинуть і на саме об’єднання, його діяльність. Наявність у конкретній ситуації хоча б однієї з розмежувальних ознак свідчить на користь необ-хідності застосування однієї зі статей, відповідної частини ст.161 або ст.170 КК України. При цьому найбільш виразно розмежувальні ознаки прояв-ляються в структурі суб’єктивної сторони складу злочину.  Спільні і розмежувальні ознаки зі злочином, передбаченим ст.340 Кримінального кодексу України Відповідно до ст.340 КК України, кримінальну відповідальність за собою тягне незаконне переш-коджання організації або проведенню зборів, мі-тингів, вуличних походів і демонстрацій, якщо це діяння було вчинене службовою особою або із застосуванням фізичного насильства [9]. Необхід-ність у розмежуванні цих складів зумовлена тим, що заходи масового характеру, такі як мітинги, вуличні походи, демонстрації тощо досить часто організовуються політичними партіями, рідше – громадськими організаціями чи профспілками. Саме тому й виникає питання щодо кваліфікації діянь винного, який перешкоджає організації чи проведенню подібних масових заходів політичною партією, громадською організацією, профспілкою або ж за їх участю. В цьому аспекті варто виділити два проблемні моменти: 1) власне про ситуацію розмежування двох складів злочинів; 2) про особливості кваліфі-кації, а саме: чи має місце ідеальна сукупність, або ж йдеться про конкуренцію загальної (ст.170 КК України) та спеціальної норми (ст.340 КК Укра-їни). Щодо першого моменту – доцільно виділити такі спільні ознаки: 1) суспільно небезпечне діяння, що виражаєть-ся у порушенні прав профспілки, політичної партії чи громадської організації на вільну діяльність в 
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частині проведення відповідних масових за-ходів – зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій;  2) умисна форма вини: винний усвідом-лює, що перешкоджає (тобто створює пере-пони, обмеження тощо) організації чи прове-денню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, організованих профспілкою, політичною партією, громадською організацію (чи за їх участю) і таке перешкоджання є не-законним. До розмежувальних ознак можливо віднести: 1) основний безпосередній об’єкт, яким у складі злочину, передбаченому ст.340 КК України виступають суспільні відносини, що підтримують, забезпечують авторитет органів державної влади чи місцевого самоврядуван-ня в частині дотримання встановленого зако-ном порядку організації та проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій[10, c. 314]. Їх авторитет зазнає шкоди як опосе-редкований результат нівелювання (зневаж-ливого ставлення до) відсутності від них за-борони на проведення зазначених заходів або ж безпідставного ініціювання та/або вста-новлення їх представниками (службовими особами) такої заборони. При вчиненні ж зло-чину, передбаченого ст.170 КК України авто-ритет об’єднань, як правило, не страждає; 2) спрямованість суспільно небезпечного діяння. Перешкоджання законній діяльності профспілок, політичних партій, громадських організацій не обмежується виключно переш-коджанням їх участі в організації та прове-дення масових заходів. Це лише один із мож-ливих різновидів їх діяльності. Тож з об’єк-тивної сторони склад злочину, передбачений ст.170 КК України, є більш варіативним; 3) суб’єкт злочину, який у юридичному складі ст.340 КК України може бути або спеці-альним (службовою особою), або ж загаль-ним, але який має застосовувати насильство як спосіб вчинення злочину. Для складу зло-чину, передбаченому ст.170 КК України, ці умови не є юридично значимими; 4) умисел у складі злочину, передбаченого ст.170 КК України, обов’язково передбачає усвідомлення перешкоджаючої властивості діянь щодо порушення прав профспілки, полі-тичної партії, громадської організації чи їх ор-ганів, тобто характеризується більш широкими межами обставин, що мають ним охоплюва-тись. Для умислу на вчинення злочину, пе-редбаченого ст.340 КК України цього не вима-

гається; достатньо аби винний усвідомлював не-законний характер своїх дії щодо перешкоджанню організації або проведенню відповідних масових заходів. Визначення спільних та розмежувальних ознак не знімає, однак, питання про співвідношення аналізованих складів злочинів і кваліфікації вчи-неного чи-то на підставі правил вирішення конку-ренції, чи-то як ідеальної сукупності. Справа в то-му, що при порівнянні ознак складів злочинів, передбачених статтями 170 і 340 КК України, від-ношення диз’юнкції формується далеко не в кож-них випадках.  Принагідно зауважимо, що судова практика з цього питання – однозначна: застосовується ви-ключно ст.340 КК України, навіть у тому разі, коли відповідні масові заходи організуються політичними партіями та громадськими організаціями [11, 12]. Таким чином, судова практика фактично йде шляхом визнання співвідношення кримінально-правових норм, передбачених ст.ст.170 та 340 КК України як загальної та спеціальної відповідно. При їх конкуренції, як відомо, застосовується тіль-ки спеціальна норма. В той же час, О.М. Готін розглядає незаконне перешкоджання організації або проведенню збо-рів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій як окремий спосіб перешкоджання законній діяльно-сті політичних партій, громадських організацій, що тягне за собою необхідність кваліфікації за сукуп-ністю злочинів, передбачених ст.ст.170 та 340 КК України [13, с.282 ]. Вважаємо саме цю позицію більш обґрунтованою, що може бути пояснене такими аргументами. По-перше, зазвичай про ідеальну сукупність говорять тоді, коли заподіяні суспільно небезпечні наслідки, які повністю не описані в жодній із ста-тей Особливої частини КК, має місце посягання на кілька різних об’єктів кримінально-правової охоро-ни [4, с.316]. Оскільки про суспільно небезпечні наслідки в жодному з аналізованих складів не йдеться, варто сфокусувати увагу на співвідно-шення їх об’єктів: чи вони перебуваються у підпо-рядкуванні, чи є абсолютно самостійними. При більш-менш прискіпливому аналізі змісту тих сус-пільних відносин, яким заподіюється шкоди при посяганнях з ознаками, передбаченими у ст.ст.170 і 340 КК України стає зрозуміло, що об’єкти цих злочинів не перебувають у відношенні логічного підпорядкування. Вони виявляють цілком самос-тійне змістовне наповнення й ціннісне значення (з одного боку – політичні права, з іншого – автори-тет органів державної влади, місцевого самовря-дування); при заподіянні шкоди основному об’єкту 
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кожного з них, шкода додатковому об’єкту, який, відповідно для кожного з них в інверсії складає основний безпосередній, заподіюєть-ся не обов’язково. В жодній з цих статей не-має відповідного обов’язкового додаткового об’єкту. Саме тому об’єкт злочину варто від-нести до розмежувальної ознаки досліджува-них юридичних складів, що виключає співвід-ношення кримінально-правових норм, в межах яких вони сконструйовані, як загальної та спеціальної.  По-друге, в кримінально-правовій доктрині дійсно вироблене правило, згідно з яким іде-альна сукупність відсутня у тих випадках, ко-ли вчиненим діянням виконуються злочини, які є обов’язковою (конститутивною) ознакою посягання, передбаченого однією статтею Особливої частини КК [4, с.319]. Разом із тим, перешкоджання законній діяльності профспі-лки, політичної партії, громадської організації не є конститутивною (іманентною) озна-кою юридичного складу незаконного переш-коджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій. Цілком оче-видно, що останнє може вчинятися й без пе-решкоджання діяльності вказаних об’єднань. Або більше: навіть коли у масових заходах приймають участь політичні партії, чи-то гро-мадські організації, профспілки або ж вони їх організують, усвідомлення винним цієї обста-вини для наявності складу злочину, передба-ченого ст.340 КК України зовсім не вимага-ється, а надто в тих випадках, коли цей злочин вчиняється загальним суб’єктом із за-стосуванням насильства. Крім того, далеко не вся діяльність людей на масових заходах (демонстраціях, вуличних походах і т.п.) є, власне, діяльністю політичних партій, громад-ських організацій, профспілок, навіть, якщо вони відповідний захід і організували. Дії знач-

ної кількості людей здатні розвиватися за власними закономірностями, які виходять за межі статутної діяльності окремих об’єднань. А тому перешко-джання таким діям вже не буде перешкоджанням діяльності останніх. Саме тому немає достатньо підстав для твердження про те, що діяння у складі одного з досліджуваних злочинів є конститутив-ною ознакою складу іншого. Висновки  1. При розмежуванні злочинів, передбачених статтями 170 та 161 КК України, варто враховува-ти відмінність безпосередніх об’єктів злочину, що зумовлює необхідність кваліфікації за сукупністю та, відповідно, неможливість охоплення складом злочину, передбаченим ст.170 КК України. Наяв-ність у конкретній ситуації хоча б однієї з розме-жувальних ознак свідчить на користь необхідності застосування однієї зі статей, відповідної частини ст.161 або ст.170 КК України. 2. Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстра-цій в низці випадків варто розглядати як особли-вий, передбачений ознаками окремого складу злочину, спосіб перешкоджання законній діяльно-сті профспілок, політичних партій, громадських організації. У відповідності до цього вчинювані за таких умов діяння особи необхідно кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ст.170 та відповідною частиною ст.340 КК України, тобто як ідеальної сукупності. В усіх інших випадках (тобто тих, які не пов’язані з перешкоджанням організації або проведенню масових заходів як способом пе-решкоджання законній діяльності профспілок, по-літичних партій, громадських об’єднань та, відпо-відно, перешкоджанням організації чи проведенню масових заходів без перешкоджання діяльності профспілок, політичних партій, громадських органі-зацій) застосуванню підлягає одна з цих статей у відповідності до відображення у юридичному скла-ді ознак фактично вчиненого. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права : від 16.12.1966 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/995_043. 2. Kristina Ash, U.S. Reservations to the International Covenant on Civil and Political Rights: Credibility Maxi-mization and Global Influence, 3 Nw. J. Int’l Hum. Rts. 1 (2005). URL: http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njihr/vol3/iss1/7. 3. Kristen D. Carpenter, The International Covenant on Civil and Political Rights: A Toothless Tiger, 26 N.C. J. Int’l L. & Com. Reg. 1 (2000). Available at: https://scholarship.law.unc.edu/ncilj/vol26/iss1/1. 4. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: навч. посіб. К.: Юрінком Інтер, 2006. 704 с. 5. Байда А. А. Уголовная ответственность за незаконную лечебную деятельность. Х.: Одиссей, 2009. 320 с. 6. Брич Л. П. Теорія розмежування складів злочинів: монографія. Львів: Львівський державний універси-тет внутрішніх справ, 2013. 712 с.  7. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Юристъ, 1999. 304 с. 
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кваліфікації за сукупністю. Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демон-страцій в низці випадків варто розглядати як особливий, передбачений ознаками окремого складу злочину, спосіб перешкоджання законній діяльності профспілок, політичних партій, громадських організації.  Ключові слова: розмежування; спільні та розмежувальні ознаки; перешкоджання; законна діяльність *** Фоменко М.В. О разграничении препятствования законной деятельности профессиональ-ных союзов, политических партий, общественных организаций со смежными составами преступлений Освещена проблема разграничения препятствования законной деятельности профессиональных союзов, политиче-ских партий, общественных организаций со смежными составами. Выделены общие и разграничительные с иссле-дованным составом признаки составов преступлений, предусмотренных статьями 161 и 340 Уголовного кодекса Ук-раины. Доказано, что отличие непосредственных объектов, структуры субъективной стороны в статьях 161 и 170 Уголовного кодекса Украины диктует необходимость квалификации по совокупности. Незаконное препятствование организации или проведению сборов, митингов, походов и демонстраций в ряде случаев следует рассматривать как особенный, предусмотренный признаками отдельного состава преступления, способ препятствования законной деятельности профессиональных союзов, политических партий, общественных организаций.  Ключевые слова: разграничение; общие и разграничительные признаки; препятствование; законная деятель-ность *** Fomenko M.V. On the Issue of Delimitation of Preclusion of Legal Activities of Labour Unions, Politi-cal Parties, Non-Governmental Organization and Related Corpora Delicti  The article examines the issue of delimitation of preclusion of legal activities of labour unions, political parties, non-governmental organization (the Art. 170 of the Criminal Code of Ukraine) and related corpora delicti. It outlines common and delimitative features of examined corpus delicti and corpora delicti, provided in the Articles 161, 340 of the Criminal Code of Ukraine. It substantiates that instances of violation of citizens’ equality based on their political or other preferences as mem-bers of political party or non-governmental organization and/or in connection with their activity (the Art.161 of the Criminal Code of Ukraine) must be qualified as a cumulation of criminal offenses, provided in the related part of the Art.161 and the Art.170 of the Criminal Code of Ukraine. Obviously, unions’ right to freedom of functioning should not be protected through the equality of citizens. Presence of at least one delimitative feature demonstrates the necessity of application either a prop-er part of the Art.161 or the Art.170 of the Criminal Code of Ukraine. Comparison of the elements of corpora delicti, provided in the Art.161, 340 of the Criminal Code of Ukraine, proves that their correlation is not always characterized by disjunction. Preclusion of legal activities of labour unions, political parties, non-governmental organization is not a contractive feature of corpus delicti of illegal interference with the organization or holding of assemblies, rallies, marches, and demonstrations. Therefore, a crime provided in the Art.340 of the Criminal Code of Ukraine in a number of instances should be qualified as a special mean of preclusion of legal activities of labour unions, political parties, non-governmental organization. In all other instances, one of the mentioned articles should be applied depending on the reflection of the committed actions in legal el-ements of the crime. Key words: delimitation; common and delimitative features; preclusion; legal activities 
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УДК 343.46 DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1477234 О.С. ЧОРНУХА, аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ,  м. Харків, Україна; e-mail: sany.ch_nuha@mail.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8095-7969 МОТИВ ТА МЕТА ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ  З НЕДОБРОСОВІСНОЮ КОНКУРЕНЦІЄЮ A.S. CHORNUKHA, Postgraduate Student of a Ph.D., Kharkiv National University of Internal Affairs,  Kharkiv, Ukraine; e-mail: sany.ch_nuha@mail.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8095-7969 REASON AND PURPOSE OF CRIMES,  RELATED TO THE UNFAIR COMPETITION  Постановка проблеми Одним із найважливіших принципів забез-печення свободи підприємницької діяльності як у всьому світі, так і в нашій державі, є дер-жавний захист конкуренції усіма передбаче-ними законодавством способами та метода-ми, недопущення зловживання монопольним становищем на ринку та неправомірного об-меження конкуренції, а також будь-яких інших проявів недобросовісної конкуренції. При цьому механізм захисту від недобросовісної конкуренції складається з багатьох елементів, серед яких одне з провідних місць належить кримінально-правовому забезпеченню охоро-ни добросовісної конкуренції. Відповідно до міжнародної доктрини недо-бросовісної конкуренції, під такою протиправ-ною поведінкою слід розуміти незаконне вико-ристання чужої репутації та результатів чужої праці, яка має відношення до інтелектуальної діяльності у промисловій галузі. Як справедли-во зазначає А. Малач (Antonin Malach), одним із стрижнів функціонування лібералізації тор-гівлі та забезпечення функціонування свобод внутрішнього ринку Євросоюзу слугує прин-цип добросовісної конкуренції [1, с.27]. На дум-ку Ю. Кассиса (Youssef Cassis), дане твер-дження є цілком правомірним і щодо сфери промислової власності, пов’язаної з різномані-тними ринками товарів, робіт, послуг [2, с.44]. Як і у більшості країн світу, найбільш небе-зпечні дії у конкуренції, що суперечать торго-вим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності, є підставою кримінальної відпові-дальності для тих, хто їх вчинив. Водночас, 

ч.2 ст.2 Кримінального кодексу України [3] (далі – КК України) безпосередньо пов’язує застосування кримінального покарання з доведенням в закон-ному порядку і встановленням обвинувальним вироком суду вини особи. Відсутність вини виклю-чає суб’єктивну сторону і тим самим й склад зло-чину в цілому. Разом із тим, у багатьох злочинах суб’єктивна сторона потребує встановлення мо-тиву та мети вчинення злочину. Питанням визначення мотивів та цілей злочи-ну: їх поняттю, зв’язку з виною та окремими її фо-рмами, класифікації, юридичному значенню та іншим аспектам, в юридичній літературі завжди приділялася велика увага. Водночас, слід зазна-чити, що більшість вчених наведені ознаки складу злочину розглядають не в їх кримінально-право-вому значенні, а виходячи з мотивації людської поведінки взагалі. Наприклад, А.В. Савченко за-значає, що мотив має вирішальне правове та процесуальне значення, а звідси – розглядає його як обов’язкову ознаку суб’єктивної сторони складу злочину та вимагає його встановлення й доказу-вання у кожному злочині [4, с.16]. Водночас, окре-мі дослідники намагалися довести, що прагнення дати правове визначення мотиву та меті вчинення злочину є штучним і ненауковим [5, с.4]. На наше переконання, в Особливій частині КК України, визначаючи склад конкретного злочину як обов’язкову та необхідну підставу кримінальної відповідальності у разі вчинення суб’єктом злочину відповідного суспільно небезпечного діяння, мо-тив і мета можуть виступати виключно як обов’яз-кові, необхідні ознаки складу конкретного злочину, передбаченого відповідною статтею або части-ною статті Особливої частини закону України про 
© Чорнуха О.С., 2018 
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кримінальну відповідальність, і виключно у випадку, коли диспозиція відповідної криміна-льно-правової норми безпосередньо зазначає (вказує) на можливість вчинення такого діян-ня за конкретних мотивів або з конкретною метою. У всіх інших випадках можливо тільки констатувати про певну злочинницьку вмоти-вованість або цілеспрямованість такої пове-дінки, яка безумовно впливає на характер і ступень суспільної небезпечності вчиненого і повинна бути врахована при призначенні по-карання. Саме тому, мотив і мета вчинення злочину є виключно ознаками суб’єктивної сторони конкретного складу злочину (діяння, передба-ченого Особливою частиною КК) і виключно за умов безпосереднього їх зазначення у диспозиції відповідної статті або частини статті Особливої частини закону про криміна-льну відповідальність. Якраз такі підходи і за-кладені нами у питанні висвітлення мотивів та цілей вчинення протиправної поведінки, що визнається недобросовісною конкуренцією. Звідси, метою статті є визначення тих вну-трішніх спонукань, які викликали у винного намір вчинити дії у конкуренції, що супере-чать торговим та іншим чесним звичаям у го-сподарській діяльності, а також певного уяв-лення такої особи про бажаний результат, заради досягнення якого вона вчиняє таке суспільно небезпечне діяння. Новизна роботи полягає у комплексному розгляді впливу мо-тиву та мети вчинення злочинів, що посяга-ють на умови добросовісної конкуренції, на ступінь тяжкості такої протиправної поведінки, яка, на нашу думку, настільки суттєво впливає на тяжкість відповідного діяння, що законода-вець саме за їх наявністю повинен визнавати протиправні дії у конкуренції злочином. Саме тому, завданнями статті є визначення недо-бросовісної конкуренції як прояву протиправ-ної поведінки, особливостей психічної діяль-ності, що відображає ставлення свідомості і волі винного до проявів недобросовісної кон-куренції, та сутності поняття "комерційний ма-сштаб" як підстави застосування кримінальних процедур за міжнародно-правовими актами. Недобросовісна конкуренція як прояв  протиправної поведінки Як справедливо зазначає О.О. Бакалінсь-ка, добросовісна конкуренція є засобом зба-лансування індивідуальних інтересів товаро-виробників щодо отримання прибутків і державних інтересів з реалізації комерційних 

та соціальних проектів суб’єктами господарюван-ня; інтересів товаровиробників і споживачів щодо найкращих умов придбання і реалізації товарів; держави – отримання прибутків від ефективного використання об’єктів державної власності, отри-мання прибутків від податків та зборів, реалізації соціальної функції перерозподілу надприбутків недобросовісних конкурентів на користь спожива-чів (зниження тарифів, надання пільг окремим ка-тегоріям споживачів), задоволення потреб спожи-вачів, захист інтересів соціально-незахищених верств населення [6, с.4]. Правові основи регулювання відносин щодо захисту від недобросовісної конкуренції в госпо-дарській (підприємницькій) діяльності закріплено низкою національних нормативно-правових актів. Їх основу складають ст.42 Конституції України [7], Господарський кодекс України [8] (далі – ГК Украї-ни), Закони України "Про захист від недобросовіс-ної конкуренції" [9], "Про захист економічної конку-ренції" [10], "Про Антимонопольний комітет України" [11], "Про зовнішньоекономічну діяльність" [12], а також інші акти національного законодавст-ва, прийняті на їх підставі. Загальна заборона не-добросовісної конкуренції, що міститься в чинному законодавстві України, доповнюється низкою при-ватних заборон найбільш поширених і небезпеч-них проявів недобросовісної конкуренції. Слід зазначити, що у деяких зарубіжних краї-нах (наприклад, Франції та Італії) законодавство взагалі не містить загального визначення поняття недобросовісної конкуренції у власному її розу-мінні, а визначає певну класифіковану систему проявів недобросовісних форм і методів конкуре-нтної боротьби, які судами кваліфікуються як не-добросовісна конкуренція. Водночас, відповідно до ч.2 ст.1 Закону України "Про захист від недо-бросовісної конкуренції" [9], проявами недобросо-вісної конкуренції є дії у конкуренції, визначені главами 2–4 цього Закону. Отже, при визначенні окремих недобросовісних конкурентних дій зако-нодавець вдався до їх класифікації, зокрема: 1) неправомірне використання ділової репутації суб’єкта господарювання (гл.2 Закону); 2) створен-ня перешкод суб’єктам господарювання у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції (гл.3 Закону); 3) неправомірне зби-рання, розголошення та використання комерційної таємниці (гл.4 Закону). Саме така класифікація проявів недобросовіс-ної конкуренції і була взята за основу побудови відповідних кримінально-правових норм у КК України 2001 року. На момент його прийняття Ро-зділ VII "Злочини у сфері господарської діяльнос-
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ті" включав статті 228 "Змова про зміну чи фі-ксування цін або примушування до їх зміни чи фіксування", 229 "Незаконне використання товарного знаку", 230 "Порушення антимоно-польного законодавства", 231 "Незаконне збирання з метою використання або викорис-тання відомостей, що становлять комерційну таємницю" та 232 "Розголошення комерційної таємниці". У подальшому, суспільно небезпе-чні діяння, передбачені статтями 228 і 230 КК України, були, на нашу думку, необґрунтова-но декриміналізовані [13, с.150–151], а до статей 231 і 232 КК України були внесені змі-ни, що суттєво змінили їх характеристику як таких, що були спрямовані на правове забез-печення охорони добросовісної конкуренції в нашій державі [14, с.420–422]. Необхідно враховувати, що відповідно до ст.1 Закону України "Про захист від недобро-совісної конкуренції" [9], як правовий інститут недобросовісна конкуренція – це будь-які дії в конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям саме у господарській діяль-ності. Разом з тим, необхідно звернути увагу, що ч.1 ст.32 ГК України [8] дещо звужує коло суб’єктів таких відносин, вказуючи на те, що недобросовісна конкуренція вчиняється "у підприємницькій діяльності". Про конкуренцію саме "у підприємницькій діяльності" зазнача-ється й у ч.2 ст.42 Конституції України [7]. Проблема щодо царини, в якій здійснюється обіг засобів індивідуалізації товарів та послуг – у господарській або підприємницькій діяльно-сті, та їх співвідношення одна з одною, неод-норазово підіймалася у спеціальній літературі [15, с.42; 16, с.56]. Разом з тим, справедливо наголошується на тому, що захист проти не-добросовісної конкуренції слід розглядати як самостійний виокремлений об’єкт права інте-лектуальної власності [17, с.135–137; 18, с.51]. Дійсно, у п.VIII ст.2 Конвенції про засну-вання Всесвітньої організації інтелектуальної власності від 14.07.1967 року наголошується, що за змістом цієї Конвенції "інтелектуальна власність" включає права, що відносяться не тільки до літературних, художніх і наукових творів; виконавської діяльності артистів, зву-козапису, радио- і телепередачам; винаходам у всіх областях людської діяльності; наукових відкриттів; промислових зразків; товарних зна-ків, знаків обслуговування, фірмових наймену-вань і комерційних позначень, а й захисту проти недобросовісної конкуренції, а також усіх інших прав, які відносяться до інтелекту-

альної діяльності у виробничій, науковій, літера-турній і художній областях [19]. Саме наведене дає підстави більшості дослід-ників проблем кримінально-правової охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності ставити пи-тання про необхідність доповнення структури Осо-бливої частини чинного закону про кримінальну відповідальність самостійним та відокремленим розділом, який би об’єднував суспільно небезпечні посягання у сфері інтелектуальної власності, у то-му числі й таких, що передбачають види проти-правної поведінки, яка визнається недобросовіс-ною конкуренцією. Особливості психічної діяльності, що  відображає ставлення свідомості і волі винного до проявів недобросовісної конкуренції Загальновідомо, що суб’єктивна сторона зло-чину – це внутрішня сторона суспільно небезпеч-ної поведінки, тобто психічна діяльність винної особи, що відображає ставлення її свідомості і волі до суспільно небезпечного діяння, яке вона вчиняє, та до його наслідків. Змістовно суб’єк-тивну сторону загального складу злочину харак-теризують конкретні юридичні ознаки: вина, мотив і мета його вчинення. Зазначені юридичні ознаки тісно пов’язані між собою, але їх зміст і значення у кожному складі злочину, передбаченому Особли-вою частиною КК України, є різними. Саме вина особи як обов’язкова ознака будь-якого складу злочину визначає саму наявність су-б’єктивної сторони і значною мірою її зміст. Вод-ночас, з тезою, що у багатьох злочинах суб’єк-тивна сторона потребує встановлення мотиву та мети, що є її факультативними, тобто не завжди обов’язковими ознаками, можна погодитися лише стосовно визначення їх ролі у так званому загаль-ному складі злочину. В Особливій частині закону про кримінальну відповідальність мотив та мета вчинення злочину мають значення обов’язкових, але тільки у тих випадках, коли вони вказуються у диспозиції конкретної кримінально-правової норми як обов’язкові ознаки саме цього злочину [20, с.166]. Як правило, у спеціальній літературі наго-лошується, що встановлення всіх ознак суб’єк-тивної сторони складу конкретного злочину і є тим завершальним етапом у констатації складу злочи-ну, передбаченого кримінальним законом, як єди-ної підстави кримінальної відповідальності (ч.1 ст.2 КК України). Розглядаючи процес формування бажання, О.І. Рарог виділяє в ньому декілька етапів: 1) від-чуття певної потреби; 2) перетворення її на спону-кання до дії, тобто на мотив; 3) постановка мети, досягнення якої повинне прямо задовольняти  
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потребу або служити засобом для її задово-лення; 4) бажання (хотіння) досягти постав-леної мети [21, с.139]. У наведених етапах чітко простежується взаємозв’язок усіх суб’єк-тивних ознак злочину: мотив народжується з потреб і певної мірою сприяє формуванню ме-ти, а мета разом з мотивом породжують волю особи певними способами досягти бажаного для нього результату. Отже, мотивація людсь-кої поведінки тільки тоді стає мотивом злочину, коли вона охоплює всі найбільш істотні влас-тивості злочинного діяння, що є можливим тільки при вчиненні умисного злочину. Достатньо поширеними у спеціальній літе-ратурі є підходи, що наявність спеціального мотиву у диспозиції кримінально-правової но-рми визначає можливість вчинення такого злочину тільки з прямим умислом [22, с.123]. Слід цілковито погодитися, що вказівка на спеціальний мотив конкретної протиправної поведінки обумовлює можливість вчинення суспільно небезпечного діяння виключно з умисною формою вини, але виду умислу та психічного ставлення до настання суспільно небезпечних наслідків жодним чином не обу-мовлює. Саме тому, на нашу думку, вчинення злочину зі спеціальним мотивом можливо як з прямим, так і з непрямим умислом, а також злочинів зі змішаною формою вини, коли такий мотив обумовлює психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності та її наслід-ків, виражене у формі умислу. У такому разі, вид умислу та форма вини щодо іншого діяння або похідних наслідків визначаються безпосе-редньо конструкцією суб’єктивної сторони складу конкретного злочину. На відміну від складів злочинів, передба-чених ст.231 "Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську та-ємницю" та ст.232 "Розголошення комерційної або банківської таємниці" КК України, диспо-зиції яких безпосередньо зазначають на уми-сне вчинення відповідної протиправної пове-дінки, ані у назві, ані у диспозиції ст.229 КК України форма вини не зазначається. Практика застосування законодавства про захист від недобросовісної конкуренції свід-чить, що найпоширенішими порушеннями чинного законодавства в цій сфері є різні за своєю природою та правовими наслідками посягання на ділову репутацію суб’єкта гос-подарювання. В правозастосовній практиці держав романо-германської системи права ці 

види порушень є найбільш поширеними. Вони ма-ють різні назви: "незаконне використання чужої ре-путації" за французьким правом; "незаконне вико-ристання чужої репутації і результатів чужої роботи" – за законодавством Німеччини; "дії, що ведуть до змішування між товарами та підприємст-вами конкурентів" – за правовою доктриною Італії. Для всіх цих дій загальною ознакою є їх спрямова-ність на отримання економічного ефекту (залучен-ня споживачів) за рахунок використання ділової репутації конкурентів, що призводить до змішуван-ня у свідомості споживачів між товарами та підпри-ємствами конкурентів [23, с.9–11]. У Великій Бри-танії та Канаді ці дії отримали назву "ведення справ під чужим ім’ям" [24, с.224]. Досліджуючи такий вид порушень, О.О. Бака-лінська звертає увагу на те, що, як правило, ділова репутація не є безпосереднім об’єктом посягання при вчиненні недобросовісних дій. Неправомірне використання ділової репутації здійснюється шля-хом посягань конкурентів на її матеріальні носії: продукцію, фірмові найменування, знаки для то-варів та послуг, інші позначення. Ці носії мають бути достатньо відомими на відповідному ринку і асоціюватися у споживачів з певними, як правило високими якісними характеристиками товару. За таких умов порушник, що неправомірно викорис-товує зазначені об’єкти, отримує можливість кори-стуватися досягненнями законослухняного добро-совісного конкурента [6, с.269]. "Комерційний масштаб" або "commercial scale" Водночас, міжнародні угоди зобов’язують дер-жави, які входять до складу СОТ (у т.ч. й Україну як члена цієї організації), у своїх національних за-конодавствах передбачити кримінальну відпові-дальність за піратське використання творів, що є об’єктами права інтелектуальної власності, які вчиняються у комерційних масштабах. Так, у ст.61 Розділу 5 "Кримінальні процедури" Угоди про тор-говельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода TRIPS) зазначається: "Члени повинні за-безпечити застосування кримінальних процедур та штрафів принаймні у випадках навмисної фа-льсифікації товарного знака або з порушенням авторських прав у комерційних масштабах. Захо-ди покарання повинні включати ув’язнення та/або грошові штрафи, достатні для того, щоб служити засобом стримування відповідно до рівня пока-рання, який застосовується у випадках злочинів відповідної тяжкості. У відповідних випадках захо-ди покарання повинні також включати накладення арешту, конфіскацію та знищення товарів, що по-рушують право, та будь-яких матеріалів або об-ладнання, які значною мірою були використані при 
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вчиненні порушення. Члени можуть передба-чити застосування кримінальних процедур та покарання і в інших випадках порушення прав інтелектуальної власності, особливо коли во-ни вчинені навмисно та в комерційних масш-табах" [25]. Таким чином, при кваліфікації протиправ-ної поведінки, що визнається недобросовіс-ною конкуренцією та потребує застосування кримінальних процедур, за документами Все-світньої організації інтелектуальної власності конститутивними ознаками такого порушення визначається їх вчинення "навмисно" (відпо-відно до положень національного криміналь-ного законодавства, мається на увазі "умис-но". – О.Ч.) та у "комерційних масштабах". Критерії віднесення до злочинної (криміналь-но караної) поведінки будь-яких дій у конкуре-нції, що суперечать торговим та іншим чес-ним звичаям у господарській діяльності, є цілком зрозумілими, адже суспільна небезпе-чність злочину обумовлена не тільки сукупніс-тю об’єктивних ознак, що йому притаманні (об’єктом і предметом злочину, характером дії чи бездіяльності, способом і засобами, за до-помогою яких учиняється посягання, місцем, часом та обстановкою вчинення діяння), а й формою вини, спрямованістю умислу особи, мотивами та метою його поведінки. Вина, її форми (умисел чи необережність) значною мірою визначає характер діяння і ступінь його тяжкості і виступає важливою обставиною, що впливає на визначення його злочином [20, с.79–80]. Але визначення критерієм застосування кримінальних процедур та штрафів відповід-ної протиправної поведінки за умов її вчинен-ня "в комерційних масштабах", на нашу дум-ку, потребує більш детального розгляду. Слід зазначити, що й у російськомовному перекла-ді положень ст.61 Угоди TRIPS також двічі вказується на вчинення такої поведінки "в ко-ммерческих масштабах" [25]. Погоджуючись з тим, що при кваліфікації піратських дій за до-кументами ВОІВ визначальним є "комерцій-ний масштаб", О. Штефан наголошує, що він обумовлюється обсягом виготовленої неза-конної продукції, способом її виготовлення, а також метою, що полягає в отриманні прибутку [26, с.5]. На нашу думку, сам термін "комер-ційний масштаб" є за своїм змістом неузго-дженим, адже перша його частина ("комерцій-ний") вказує на вид діяльності, а друга ("масштаб") – на її розмір. Масштаб вимірю-

ється обсягом діяльності, а не її спрямованістю, отже апріорі не може бути комерційним. У вітчизняній та зарубіжній спеціальній літера-турі існують різні визначення комерції та комер-ційної діяльності. На думку М.Л. Горковенка, комер-цією є діяльність із забезпечення купівлі-продажу товарів, яка супроводжується проведенням відпо-відних розрахунків та здійснюється з метою отри-мання максимально можливого прибутку в умовах існуючих правових норм [27, с.126]. З.С. Варналій вказує, що комерційне підприємництво – це діяль-ність, пов’язана з обміном, розподілом та спожи-ванням товарів і послуг. Змістом такого підприєм-ництва є товарно-грошові та торговельно-обмінні операції [28, с.74]. Водночас, М.І. Зубок наголошує на тому, що комерційна діяльність є економічно більш широким поняттям, ніж торгівля, оскільки в основі торгівлі завжди лежить комерція, але не кожна комерційна діяльність зводиться тільки до торгівлі. Багато юридичних осіб у сфері комерцій-ної діяльності здійснюють складний комплекс під-приємницької діяльності для виручки доходів та отримання прибутку [29, с.36]. Тому цілком обґру-нтовано Ф.Г. Панкратов і Т.К. Серьогіна визнача-ють комерцію як вид торгового підприємництва або бізнесу, але бізнесу благородного, того бізне-су, який є основою будь-якої по-справжньому ци-вілізованої ринкової економіки [30, с.74]. На нашу думку, виникнення та розповсюджен-ня не зовсім вдалого за своїм змістом словоспо-лучення "комерційний масштаб" обумовлені по-милковим перекладом з англійської мови терміну "commercial scale", що застосовується в офіціаль-ній редакції Article 61 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights [31]. Термін "commercial" у перекладі з англійської має значен-ня не тільки як "комерційний", а і як такий, що має промислове значення, серійний, що, в свою чергу, й обумовлює розуміння терміну "commercial scale" в цілому як вчинення відповідних правопорушень у масштабі, що має промислове значення, або у серійному масштабі. Отже передумовою застосу-вання кримінальних процедур за чинними міжна-родно-правовими актами щодо забезпечення охо-рони як об’єктів права інтелектуальної власності в цілому, так і забезпечення захисту від недобросо-вісної конкуренції зокрема, є не тільки спонукан-ня винного отримати прибуток від такої проти-правної діяльності, а і її масштаб (обсяг) – у промисловому або серійному масштабі. Зазна-чене одночасно не виключає отримання винним внаслідок такої протиправної поведінки й прибут-ку, адже такий прибуток і є метою будь-якої ко-мерційної діяльності. 
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Не може залишитися поза увагою й Дирек-тива № 2004/48/ЄС Європейського парламен-ту і Ради ЄС про забезпечення прав на інте-лектуальну власність від 29.04.2004 року, яка має своєю метою встановити єдині стандарти забезпечення охорони об’єктів інтелектуаль-ної власності на території ЄС (п.10 Преамбу-ли Директиви) та вказує державам-членам ЄС на напрямки покращити забезпечення та-кої охорони у контексті виконання вимог Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) та положень директив і ре-гламентів ЄС з інших питань інтелектуальної власності. Зазначена Директива була прийня-та з метою усунення "нерівнозначного" ("dis-parities") забезпечення охорони об’єктів права інтелектуальної власності, пов’язаними з пе-редбаченими TRIPS тимчасовими заходами, методом розрахунку збитків, отриманням та використанням доказів у справах про пору-шення прав на результати творчої діяльності та засоби індивідуалізації товарів і послуг, а також судовою забороною певних дій, які сут-тєво відрізняються або взагалі відсутні у різ-них державах-членах ЄС (п.7 преамбули Ди-рективи) [32]. По-перше, звертає на себе увагу викорис-тання у тексті документу російськомовного пе-рекладу терміну "carried out on a commercial scale" саме як "совершенных в промышленных масштабах". Незважаючи, що на сайті "Зако-нодавство України" Верховної Ради України зазначається, що там наведений "неофіційний переклад" Директива № 2004/48/ЄС, зазна-чення саме такого перекладу на офіційному сайті вищого законодавчого органу нашої дер-жави є ще одним аргументом на користь нашої позиції щодо тлумачення наведеного терміну. По-друге, вчинення відповідної протиправ-ної поведінки, що порушує торгові та інші чесні звичаї ведення конкуренції у промислових ма-сштабах, обумовлює застосування держава-ми-членами заходів, необхідних для того, щоб компетентні судові органи мали змогу у відпо-відних випадках та на прохання однієї з сторін, постановляти рішення про передачу банківсь-ких, фінансових або комерційних документів, які перебувають у протилежної сторони, без шкоди для охорони конфіденційних даних (ч.2 ст.6 Директиви № 2004/48/ЄС), гарантують можливість постановляти рішення про надан-ня інформації щодо походження та каналів збуту товарів або послуг, які порушують право інтелектуальної власності, правопорушником 

або будь-якою іншою особою, яка виявила таке порушення (ч.1 ст.8 Директиви № 2004/48/ЄС), а також надають можливість судовим органам пос-тановляти рішення про запобіжний арешт рухомого і нерухомого майна передбачуваного правопору-шника, у тому числі блокування його банківських рахунків та інших активів, якщо сторона, що за-знала шкоди, наводить переконливі обставини щодо загрози не отримати компенсації (ч.2 ст.9 Директиви № 2004/48/ЄС). Тобто за своїм право-вим характером наведені вище правомочності слід віднести саме до кримінальних процедур. По-третє, згідно із положеннями ст.13 Директи-ви № 2004/48/ЄС, держави-члени можуть перед-бачати ухвалення компетентними судовими орга-нами рішення на прохання сторони, що зазнала шкоди, про сплату правопорушником суб’єкту права компенсації, адекватної фактичній шкоді, яка була завдана внаслідок правопорушення. Водночас, при встановленні відшкодування судові органи мають право приймати альтернативні рі-шення. Або врахувати всі наявні негативні аспекти, що були спричинені стороні, яка зазнала шкоди (як реальні збитки, так й інші негативні економічні на-слідки, у тому числі втрату прибутків, будь-які не-правомірні доходи, отримані правопорушником та, у відповідних випадках, інші фактори крім економі-чних, такі як моральна шкода, спричинена пору-шенням). Або судові органи можуть встановлювати компенсацію шкоди як фіксовану суму, що визна-чається на підставі хоча б розміру роялті або збо-рів, які мав би сплатити правопорушник, якби він звернувся за дозволом щодо використання прав інтелектуальної власності на засоби індивідуаліза-ції товарів та послуг до володільця таких прав. В останньому випадку, на наше переконання, спричинення володільцеві відповідних прав будь-яких реальних збитків або моральної шкоди по-винні бути відсутні, адже мова йде виключно про компенсацію упущеної вигоди у розмірі роялті зборів, які мав би сплатити правопорушник. Висновки Таким чином, підсумовуючи характеристику та сутність ознак суб’єктивної сторони злочинів, пов’язаних як з порушенням прав на об’єкти інте-лектуальної власності в цілому, так і з вчиненням будь-яких злочинних дії у конкуренції, що супере-чать торговим та іншим чесним звичаям у госпо-дарській діяльності, тобто психічної діяльності особи, що відображає ставлення її свідомості і волі до відповідного суспільно небезпечного діян-ня, яке вона вчиняє, і до його наслідків, слід конс-татувати наступне: 



ISSN 1995-6134 

 115 Forum Prava, 2018. (4). 109–119 (Research Article)  

1. Мотив і мета вчинення злочинної пове-дінки, що порушує умови добросовісної кон-куренції, є виключно ознаками суб’єктивної сторони відповідного складу злочину (діяння, передбаченого статтями 229, 231, 232 та 305 КК України) за умов безпосереднього їх за-значення у диспозиції відповідної статті або частини статті Особливої частини криміналь-ного закону. 2. За основу класифікації окремих недо-бросовісних конкурентних дій доцільно та об-ґрунтовано, на нашу думку, використовувати обраний законодавцем поділ такої протипра-вної поведінки на три групи, зокрема: 1) не-правомірне використання ділової репутації суб’єкта господарювання; 2) створення пере-шкод суб’єктам господарювання у процесі конкуренції та досягнення неправомірних пе-реваг у конкуренції; 3) неправомірне збиран-ня, розголошення та використання комерцій-ної таємниці. 3. Система кримінальної відповідальності щодо кримінально-правового забезпечення охорони добросовісної конкуренції у нашій державі, яка була закладена у тексті КК Украї-ни 2001 року на момент його прийняття, біль-шою мірою відображала характер протиправ-ної поведінки у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у госпо-дарській діяльності, ніж чинна на тепер сис-тема злочинів, передбачених Розділом VII Особливої частини КК України. 4. Виходячи із існуючої системи Особливої частини чинного КК України, слід констатува-ти, що захист від недобросовісної конкуренції є основним безпосереднім об’єктом злочинів, передбачених статтями 229, 231 та 232 КК України; права інтелектуальної власності на відповідні об’єкти (засоби індивідуалізації то-варів та послуг і комерційну таємницю) висту-пають додатковим обов’язковим об’єктом за-значених посягань; родовим об’єктом цих злочинів визначені відносини у сфері госпо-дарської діяльності. Утворення у системі Особливої частини КК України окремого роз-

ділу щодо злочинів у сфері інтелектуальної влас-ності, призведе виключно до того, що родовий та додатковий основний об’єкти зазначених посягань переміняються місцями. 5. Відповідно до ст.61 Розділу 5 "Кримінальні процедури" Угоди TRIPS та Директиви № 2004/48/ЄС Європейського парламенту і Ради ЄС про забезпечення прав на інтелектуальну власність, передумовою застосування кримінально-правових заходів щодо суспільно небезпечної поведінки у конкуренції, яка супере-чать торговим та іншим чесним звичаям у госпо-дарській діяльності є умисне вчинення актів недо-бросовісної конкуренції, як це на сьогодні й передбачено відповідними нормами КК України. 6. Передумовою застосування кримінальних процедур за вчинення будь-якого діяння у конку-ренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності, є визначення відповідного порушення як такого, що вчиняється у промисловому масштабі, тобто дій, пов’язаних з серійним одержанням прибутку від використання знака для товарів і послуг, фірмового наймену-вання, кваліфікованого зазначення походження товару або відомостей, що становлять комерційну таємницю, права інтелектуальної власності щодо яких належать іншим особам, за умов їх вчинення всупереч установленому законом порядку. Такий масштаб обумовлюється обсягом виготовленої продукції або наданих послуг, серійним способом виготовлення продукції або системним характе-ром надання послуг та обов’язковою метою такої діяльності – отримання прибутку. 7. Обставинами, що вказують саме про проми-словий масштаб відповідних порушень, можуть слугувати прибуток, що не був отриманий суб’єк-том права, або доходи, неправомірно отримані порушником, а також, у відповідних випадках, за-вдана суб’єкту права моральна шкода. 8. На підставі вищенаведеного, диспозиції від-повідних норм доцільно доповнити вказівкою на системний (промисловий) характер порушення та вчинення такої протиправної поведінки або з кори-сливих мотивів, або з метою отримання прибутку. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Jak podnikat po vstupu do EU / A. Malach a kol. ; odp. red. A. Sojková. Praha: Grada publishing, 2005. 524 s. 2. Y. Cassis. Big business: The European experience in the twentieth century. Oxford: Oxford UP, 1999. 277 p. 3. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341–III. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. 4. Савченко А. В. Мотив і мотивація злочину / наук. ред. М. Й. Коржанський. Київ: Атіка, 2002. 143 с. 5. Харазишвили Б. В. Вопросы мотива поведения преступника в советском праве. Тбилиси: Цодна, 1963. 288 c. 
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ных с серийным противоправным получением прибыли на рынке товаров, работ и услуг. Показано, что основанием применения криминальных процедур по Соглашению TRIPS и Директиве № 2004/48/ЄС Европейского парламента и Совета ЕС об обеспечении прав на интеллектуальную собственность является совершение таких нарушений или из корыстных побуждений, или с целью получения прибыли. Ключевые слова: защита от недобросовестной конкуренции; средства индивидуализации товаров и услуг; ком-мерческая тайна; мотив и цель противоправных действий в конкуренции, противоречащим торговым и другим честным обычаям *** Chornukha A.S. Reason and Purpose of Crimes, Related to the Unfair Competition One of the major principles of providing freedom of entrepreneurial activity is state protection from all kinds of unfair compe-tition. At the same time, in the mechanism of such defence one of leading places belongs to the penal law providing of the guard of relations in which the subjects of ménage take part due to unfair competition. So, the aim of the article is to deter-mine those internal motives, which have driven a guilty person to accomplish illegal actions at a competition, and also a cer-tain vision of such a person of the desired result for the sake of achievement of which it accomplishes the proper publicly dangerous act is guilty. The novelty of the work consists in a complex consideration of the influence of reason and purpose of trenching upon the terms of conscientious competition, that substantially influence the weight of the proper act and its identification as illegal conduct. The aim of the scientific article is to determine features of psychical activity, which repre-sents the relation of consciousness and will of the guilty person to such displays, and also the essence of the concept "commercial scale" as grounds of criminal procedures application according to international legal acts. On the basis of the conducted analysis, such major conclusions are made in the article: 1) reason and purpose of criminal behaviour, which vio-lates the terms of conscientious competition, are exceptionally the signs of subjective side of the proper corpus delicti at the terms of their direct pointing in disposition of the proper article of Special Part of Penal Law; 2) as the basis of classification of separate unconscientiously competition actions it is necessary to use selected by legislator division of such unlawful con-duct into three groups; 3) according to the present system of Special Part of Criminal Law in force, protection from an unfair competition is the basic direct object of crimes, foreseen in the articles 229, 231 and 232 the Criminal Code of Ukraine, and intellectual ownership rights on the proper objects are additional obligatory objects of the noted encroachments; 4) in relation to a publicly dangerous conduct a competition has an intentional feasance pre-condition of application of criminal proce-dures publicly of dangerous acts, foreseen the proper norms of law on criminal responsibility, and determination of the prop-er violation as such which is accomplished in an industrial scale, that actions, related to the serial receipt of income; such scale is stipulated the volume of the made products or given services, serial method of making of products or system char-acter of grant of services and obligatory purpose of such activity is a receipt of income; 5) it is expedient to complete disposi-tion of the proper norms pointing at system (industrial) character of violation and feasance of such unlawful conduct either due to some selfish motives or with the purpose to get income. Key words: defence against an unfair competition; facilities of individualization of commodities and services; commercial se-cret; reason and purpose of unlawful actions are in a competition, contradicting point-of-sale and to other honest consuetudes 
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УДК 342.7 DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.2004768 О.О. ЧУБ,  доцент кафедри конституційного права України Національного юридичного  університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук,  м. Харків, Україна; e-mail: olena.chub.kpu@gmail.com; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8883-8670 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЩОДО ДІЄЗДАТНОСТІ  СУБ’ЄКТІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА  НА ЗВЕРНЕННЯ О.O. CHUB,  Ass. Professor, Chair of Constitutional Law of Ukraine,  Yaroslav Mudryi National Law University, Ph.D. in Law,  Kharkiv, Ukraine; e-mail: olena.chub.kpu@gmail.com; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8883-8670 MODERN TENDENCIES ON THE LEGAL CAPACITY  OF SUBJECTS OF THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO PETITION  Постановка проблеми Суб’єкти конституційного права – це поте-нційні учасники конституційних правовідно-син, наділені відповідними правами і обов’яз-ками (повноваженнями). Поняття "суб’єкт конституційного права" і "суб’єкт конституцій-них правовідносин" співвідносяться як загаль-не (первинне) і конкретне (вторинне): суб’єкт конституційного права може мати відповідні права і нести обов’язки (може бути суб’єктом правовідносин); суб’єкт конституційних пра-вовідносин реалізує свою правоздатність безпосередньо у правовідносинах. Суб’єкти конституційно-правових відносин – це їх учас-ники, що мають суб’єктивні права, обов’язки і реалізують їх у своїй конституційно-правовій діяльності.  Визначенню суб’єктів конституційно-право-вих відносин в Україні, встановленню їх сис-теми, загальній характеристиці їх основних груп присвячені наукові праці В.Л. Федоренка [1]. Особливості правоздатності як елементу правосуб’єктності індивідуальних суб’єктів в адміністративному праві висвітлюються у на-укових публікаціях О. Зубрицької [2]. Цивіль-но-правові аспекти елементів правосуб’єкт-ності досліджуються В.В. Надьон, зокрема зазначається, що оскільки закон не надає мо-жливостей подавати позови недієздатним особам, які не мають фактичного, а тому і юридичного права участі в них, тому автор не 

вважає додатковими (самостійними) елементами цивільної правосуб’єктності трансдієздатність і суб-сідіарну дієздатність [3, с.105]. Ці праці дають зага-льнотеоретичне підґрунтя для подальших дослі-джень або висвітлюють особливості поставленої проблеми в межах інших галузей права. Водночас окремі конституційно-правові питання обмеження дієздатності, зокрема щодо права осіб на звер-нення, залишаються відкритими. Серед західних досліджень науковий інтерес щодо зазначеної проблематики становлять, зокре-ма, в загальнотеоретичному плані – публікації Лін-да Босняк (Linda Bosniak) щодо статусу людини і громадянина з конституційного погляду, у тому чи-слі щодо обсягів дієздатності та припустимих випа-дків її обмеження [4]; у порівняльно-правовому ас-пекті – праці авторів Іштван Хоффман (Istvan Hoffman) та Дьорджі Кончєє (Gyorgy Konczei) щодо правових норм, що відносяться до пасивної та ак-тивної правоздатності осіб з інтелектуальною та фізичною недієздатністю у світлі Конвенції про права осіб з інвалідністю, зокрема в прив’язці до реформи Угорського цивільного законодавства [5].  Для того, щоб стати суб’єктом конституційно-правових відносин, організація чи індивід повинні володіти правосуб’єктністю. Для державних орга-нів вона виражається у компетенції. Для індивідів правосуб’єктність включає: а) правоздатність – зумовлена нормами конституційного права Украї-ни здатність суб’єктів конституційно-правових від-носин мати права і нести обов’язки (настає з  
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народження); б) дієздатність – зумовлена но-рмами конституційного права здатність суб’єк-тів конституційно-правових відносин здійсню-вати суб’єктивні права і обов’язки.  Вік, з якого настає дієздатність у конститу-ційному праві – 18 років в загальному обсязі (з набуттям можливості реалізувати виборчі пра-ва, право на свободу об’єднання у політичні партії тощо). Як виняток, може вимагатись під-вищений вік: 21 рік – для реалізації права бути обраним на виборах народних депутатів Укра-їни, 35 років – для кандидата на пост Президе-нта України, 40 років – для суддів Конституцій-ного Суду України; або знижений вік: 14 років – згідно зі ст.16 Закону "Про громадянство Укра-їни" від 18.01.2001 р. № 2235–III, про набуття громадянства України дітьми віком від 14 до 18 років лише за їх згодою; за ч.1 ст.4 Закону "Про молодіжні та дитячі громадські організа-ції" від 01.12.1998 р. № 281–XIV (зі змінами від 26.11.2015 р.), про можливість бути засновни-ком молодіжної чи дитячої громадської органі-зацій з 14-річного віку. Якщо правоздатність виникає з народжен-ням, дієздатність фізичної особи пов'язана зі станом її психіки, можливістю усвідомлювати значення власних дій та керувати ними. Юри-дичним наслідком визнання особи недієздат-ною є її обмеження в реалізації деяких суб’єк-тивних прав. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618–IV (Глава 2 Розділу IV) установлює обмеження у здійс-ненні права на особисте звернення до суду особи, визнаної недієздатною, у тому числі щодо поновлення її ж цивільної дієздатності.  Конституційно-правовий інститут звернень громадян до органів державної влади відіграє особливу роль у забезпеченні зв'язку між державою та особою, вирішенні життєво важ-ливих проблем окремої людини і суспільства в цілому, реалізації конституційних прав та свобод людини і громадянина [6]. Конституція України (ст.40) не передбачає жодної можли-вості обмеження досліджуваного права. Коло осіб, які мають право на звернення, за Осно-вним Законом не обмежене. Необмеженим є також коло установ та посадових осіб – адре-сатів звернень; не регламентоване коло пи-тань, що можуть бути їх предметом. Гаранті-єю реалізації цього права у тому числі є обов`язок органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений зако-

ном строк. Таке конституційне регулювання на-дає широкий простір для активності громадян у цьому напрямку, їх впливу на прийняття держав-них рішень.  Однак відповідно до положень ст.8 Закону України "Про звернення громадян" від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР [7] не підлягають розгляду та вирі-шенню, зокрема, звернення осіб, визнаних судом недієздатними. Згідно з ч.3 ст.10 Закону "Про без-оплатну правову допомогу" від 02.06.2011 р.  № 3460–VI [8], звернення про надання безоплат-ної первинної правової допомоги що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними, або дієздат-ність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками. Та-кож в Україні адміністративна процесуальна діє-здатність (тобто здатність особисто здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов’язки, у тому числі доручати ведення справи представникові), належить фізичним особам, які досягли повноліття і не визнані судом недієздат-ними (ч.2 ст.43 Кодексу адміністративного судо-чинства України від 06.07.2005 р. [9]). Метою статті є з’ясування сучасного європей-ського стану щодо внормування можливого обсягу обмеження в реалізації конституційного права осіб на звернення, виокремлення особливостей украї-нського законодавства та юридичних позицій Кон-ституційного Суду щодо допустимого обсягу об-меження дієздатності суб’єктів у конституційному праві, виявлення сталих тенденцій й окреслення можливих шляхів розв’язання поставленого під сумнів у конституційно-правовій сфері питання про повне обмеження в реалізації конституційних прав на звернення та на доступ до правосуддя для осіб, визнаних судом недієздатними. Новим є розгляд поставленого питання у світлі позицій органів конституційної юрисдикції в Україні та інших країнах, з огляду на стандарти ООН, ПАРЄ, Венеціанської комісії щодо захисту прав осіб, визнаних недієздатними, дослідження прак-тики ЄСПЛ про припустимі обсяги в обмеженні правосуб’єктності щодо права на звернення, пра-ва на доступ до правосуддя. Завданням статті є висвітлити досвід органів конституційної юрисдик-ції щодо обмеження дієздатності; стандарти ООН, ПАРЄ, Венеціанської комісії щодо захисту прав осіб, визнаних недієздатними; практику ЄСПЛ про обсяг правосуб’єктності щодо права на звернення; запропонувати можливі варіанти для додержання справедливого балансу, зокрема, між необхідніс-тю забезпечення реалізації недієздатною особою права на поновлення її дієздатності та законними обмеженнями в реалізації таких прав. 
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Конституційна юрисдикція в Україні щодо обмеження дієздатності Щодо кола питань, що стосуються цієї сфери правовідносин, мали місце кілька кон-ституційних подань Уповноваженого Верхов-ної Ради України з прав людини до Конститу-ційного Суду України. Одне – про визнання частково неконституційними низки положень Цивільного процесуального кодексу України та Цивільного кодексу України про визнання судом фізичної особи недієздатною. Друге – про визнання такими, що не відповідають Кон-ституції України, положення ч.1 ст.13 Закону України "Про психіатричну допомогу". Третє – про визнання неконституційною ч.2 ст.8 Закону України "Про звернення громадян".  Щодо першого з них прийнята Ухвала КСУ про відмову у відкритті конституційного про-вадження від 21.05.2014 р. [10] через те, що фактично йдеться про необхідність розши-рення визначеного кодексами кола суб'єктів, за заявами яких суд може скасувати рішення про визнання фізичної особи недієздатною та поновити її цивільну дієздатність, а згідно з Конституцією України права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод ви-значаються виключно законами, прийняття яких належить до повноважень Верховної Ради України (п.3 ч.1 ст.85, п.1 ч.1 ст.92).  Щодо другого із окреслених питань, ухва-лене Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповно-важеного Верховної Ради України з прав лю-дини щодо відповідності Конституції України положення третього речення ч.1 ст.13 Закону України "Про психіатричну допомогу" (справа про судовий контроль за госпіталізацією неді-єздатних осіб до психіатричного закладу) від 01.06.2016 р. [11], в якому зазначається: неді-єздатні особи не мають права голосу на ви-борах і референдумах (ст.70 Конституції України), у зв’язку з цим до них застосовують-ся обмеження, передбачені у статтях 72, 76, 81, 103 Основного Закону України. На думку Конституційного Суду України, визнання осо-би недієздатною не може позбавляти її інших конституційних прав і свобод чи обмежувати їх у спосіб, що нівелює їхню сутність (п.2.2 мотивувальної частини).  За третім питанням, 11.07.2018 р. Велика палата Конституційного Суду України у формі письмового провадження розпочала розгляд справи за конституційним поданням Уповно-важеного Верховної Ради України з прав лю-

дини щодо відповідності Конституції України окре-мих положень ч.2 ст.8, другого речення ч.4 ст.16 Закону України "Про звернення громадян" [12].  Згадаємо, що свого часу була прийнята Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відк-ритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верхо-вної Ради України з прав людини щодо конститу-ційності положень ч.2 ст.8 та другого речення ч.4 ст.16 Закону України "Про звернення громадян" від 11.06.2014 року № 70-у/2014 [13] із вказівкою, що суб’єкт конституційного подання не навів пра-вового обґрунтування тверджень щодо невідпові-дності цих положень Конституції України. У повторно поданому конституційному поданні Уповноваженого порушується питання про невід-повідність Конституції України окремих положень Закону України "Про звернення громадян" стосов-но того, що звернення осіб, визнаних судом недіє-здатними, не розглядаються, а скарга в інтересах недієздатних осіб подається їх законними пред-ставниками. Автор клопотання у конституційному поданні зазначає, що оспорювані положення За-кону встановлюють обмеження для осіб, визнаних судом недієздатними, у реалізації їх права, пе-редбаченого статтею 40 Конституції України, та ставлять недієздатних осіб у несприятливе стано-вище порівняно з іншими громадянами України. Зокрема, позбавляють їх можливості реалізації прав висловлювати свою точку зору щодо діяль-ності органів державної влади, повідомляти про порушення чинного законодавства, вносити кло-потання про визнання за ними відповідного стату-су, вимагати поновлення порушених прав та захи-сту законних інтересів [14]. Згідно з Цивільним кодексом України [15] фізи-чна особа може бути визнана судом недієз-датною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати зна-чення своїх дій та (або) керувати ними; правочини від імені недієздатної фізичної особи та в її інте-ресах вчиняє її опікун (ч.1 ст.39, ч.1 ст.40, ст.41).  У Рішенні Конституційного Суду України від 01.06.2016 р., окрім іншого, установлено, що неді-єздатним особам мають надаватися правові мож-ливості для задоволення індивідуальних потреб, реалізації та захисту їх прав і свобод. Хоча за ста-ном здоров’я вони не спроможні особисто реалі-зовувати окремі конституційні права і свободи, у тому числі право на свободу та особисту недотор-канність, вони не можуть бути повністю позбавле-ні цих прав і свобод, тому держава зобов’язана створити ефективні законодавчі механізми та га-рантії для їх максимальної реалізації [11]. 
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За однією із юридичних позицій Конституційного Суду України, право на судовий захист належить до основних, невідчужуваних прав і свобод людини і громадянина; зокрема, положення ч.2 ст.64 Конституції України не допускають обмеження права на судовий захист навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану; це повністю відповідає Загальній декларації прав людини, за якою кожен, у разі порушення його основних прав, наданих Конституцією і законом, має право на ефективне поновлення у правах компетентними національними судами (ст.8) (абз.4 п.3 мотивувальної частини Рішення від 23.05.2001 року № 6-рп/2001 [16]). Стандарти ООН, ПАРЄ, Венеціанської  комісії щодо захисту прав осіб, визнаних недієздатними Генеральна Асамблея ООН прийняла "Принципи захисту психічно хворих осіб і по-ліпшення психіатричної допомоги" від 17.12.1991 року (Резолюція № 46/119) [17]. Згідно п.5 Принципу 1, будь-яка психічно хво-ра особа має право на здійснення усіх грома-дянських, політичних, економічних, соціаль-них і культурних прав, визнаних в Декларації, Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права, Міжнародному пакті про громадянські й політичні права та в інших від-повідних документах, таких, як Декларація про права інвалідів і Звід принципів захисту усіх осіб, що піддаються затриманню або ув'язненню в якій би то не було формі. У п.6 указаного Принципу 1 передбачено, що будь-яке рішення про те, що внаслідок психічного захворювання особа не є дієздат-ною, і будь-яке рішення про те, що внаслідок такої недієздатності особі має бути призначе-ний особистий представник, приймається тільки після справедливого слухання незале-жним і неупередженим судовим органом, створеним відповідно до внутрішньодержав-ного законодавства. Рішення, які стосуються дієздатності та потреби в особистому пред-ставнику, підлягають перегляду через розумні проміжки часу відповідно до внутрішньодер-жавного законодавства. Особа, дієздатність якої є предметом розгляду, її особистий представник, якщо такий є, і будь-яка інша зацікавлена особа мають право оскаржити будь-яке таке рішення у суді вищої інстанції. Певні обставини можуть призвести до того, що особа, яка визнана недієздатною, особис-

то звернеться до суду із заявою про поновлення власної дієздатності. Ця особа може доводити, що здатна усвідомлювати значення своїх дій і керува-ти ними внаслідок видужання або значного поліп-шення психічного стану, та наводити відповідні обставини й мотиви, які змусили її особисто звер-татися до суду. Таким чином, варіантом для додержання спра-ведливого балансу між необхідністю забезпечення реалізації недієздатною особою права на понов-лення її дієздатності та законними обмеженнями в реалізації таких прав може бути законодавчо пе-редбачений механізм можливості автоматичного, не залежного від суб'єктивної волі опікуна недієз-датної особи, перегляду через певні проміжки часу рішення суду про визнання особи недієздатною. У Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи 818 (1977) "Щодо ситуації з психічними захворюваннями" від 08 жовтня 1977 року [18], Рекомендаціях Комітету Міністрів Ради Європи № R (83) 2 "Стосовно правового захисту осіб, які страждають на психічні розлади, що примусово утримуються як пацієнти" від 22.02.1983 року [19] та ін. вказується, що особи з психічними розладами повинні мати можливість здійснювати всі цивільні та політичні права, а обмеження цих прав допуска-ється у суворій відповідності до вимог Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і не можуть ґрунтуватись лише на факті наявності у особи психічного розладу. Судове рішення про об-меження прав такої особи не може ґрунтуватись лише на медичному висновку; такій особі, як і будь-якій іншій, має бути забезпечено право бути вислу-ханою; на випадок можливого порушення у прова-дженні має брати участь адвокат. У Пояснювальній Доповіді щодо виборів, ухва-леній Венеціанською комісією на 52-му пленарно-му засіданні (Венеція, 18–19.10.2002 року) [20] у Розділі I. "Основні засади загальноєвропейського досвіду в галузі виборів", 1 "Загальне виборче право", 1.1 "Правило й винятки", п.d зазначається, що "можуть бути передбачені підстави для зупи-нення дії політичних прав". Утім, такі підстави ма-ють відповідати звичайним умовам, на яких може бути обмежена реалізація основних прав, а саме вони мають: бути передбачені в законі; відповіда-ти принципові пропорційності; спиратися на ви-знання особи недієздатною через психічну хворо-бу або засудження за серйозне правопорушення. Крім того, обмежити ту або іншу особу в реалізації політичних прав може тільки суд шляхом постано-вляння відповідного рішення. "Умови, на яких особа може бути позбавлена свого права бути обраною, можуть бути не такі суворі, як умови  
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позбавлення її права обирати, бо в цьому ви-падку йдеться про займання публічної поса-ди, тож заборона її займати особам, діяль-ність котрих на ній могла б зашкодити вагомішим інтересам суспільства, може ви-явитися цілком законною". Значущим є формулювання ч.4 ст.12 Кон-венції ООН про права осіб з інвалідністю від 13.12.2006 р. [21] (Закон України про ратифі-кацію від 16.12.2009 р.): заходи, пов'язані з реалізацією правоздатності, мають орієнтува-тися на повагу до прав, волі та переваг особи, бути співмірними обставинам цієї особи, за-стосовуватися протягом якомога меншого строку й регулярно перевірятися компетент-ним, незалежним та безстороннім органом чи судовою інстанцією. Ці гарантії повинні бути пропорційними мірі, якою такі заходи зачіпа-ють права та інтереси цієї ж особи. Комісар з прав людини Ради Європи То-мас Хаммарберг зазначає [22, с.26]: "Особам з розумовими/психічними розладами необхід-но допомагати, а не позбавляти їх індивідуа-льних прав людини". Конвенція ООН про пра-ва осіб з інвалідністю змінила парадигму розгляду цих людей як об’єктів управління, лікування, догляду, жалості та страху на суб’єктів повного спектру прав людини, нада-ного кожній людині як наслідок того, що вона є людською істотою. ЄСПЛ про обсяг правосуб’єктності щодо права на звернення Право на звернення до органів державної влади окремо не сформульоване в Єврокон-венції, але захищається під час розгляду справ щодо порушення ч.1 ст.6 Конвенції (право на справедливий судовий розгляд), ст.13 (право на ефективний засіб юридичного захисту) та ін. У матеріалах справ ЄСПЛ, що стосуються схожого кола питань (наприклад, Case of Stanislaw Kedzior v. Poland, Application No. 45026/07, Judgment on 16 October 2012), проблема обсягу правосуб’єктності недієзда-тних осіб розглядається в контексті положень статей 6, 8 Європейської конвенції, ст.2 Про-токолу № 4 до неї, заборони дискримінації (ст.14 ЄКПЛ). На європейському рівні існує тенденція, пов'язана з наділенням недієздатних осіб правом на прямий доступ до правосуддя з метою поновлення їх дієздатності [23, с.12]. У справі "Станєв проти Болгарії" (Stanev v. Bulgaria) (17.01.2012 р.) [24] Європейський суд з прав людини дійшов висновку про по-

рушення статті 5 Конвенції про захист прав люди-ни і основоположних свобод 1950 року (право на свободу та особисту недоторканність) у зв'язку з тим, що держава не змогла вказати внутрішній засіб правового захисту, який давав би заявнику (особі, яку було визнано недієздатною та згодом позбавлено свободи шляхом утримання в психіат-ричному закладі) можливість оскаржити законність його утримання. Крім того, Велика палата визнала порушення пункту 1 статті 6 (право на справедли-вий суд) Конвенції, оскільки заявникові було відмо-влено в доступі до суду для відновлення його пра-воздатності. Велика палата зауважила, що зараз існує тенденція на європейському рівні надати не-дієздатним особам прямий доступ до судів для відновлення своїх можливостей, надання їм яко-мога більшої юридичної автономії. Пункт 1 статті 6 Конвенції слід тлумачити як такий, що гарантує в принципі, що кожен, хто був визнаний частково недієздатним, мав безпосередній доступ до суду для відновлення його дієздатності. Важливим у цьому контексті є Рішення ЄСПЛ у справі "Наталія Михайленко проти України" (Заява № 49069/11) від 30.05.2013 року [25]. Порушення права на доступ до суду, закріпленого пунктом 1 статті 6 Конвенції, було констатовано Європейсь-ким судом з огляду на відсутність у заявниці мож-ливості відповідно до національного законодавства безпосередньо вимагати в суді поновлення своєї цивільної дієздатності. Законодавством України не передбачено гарантій щодо автоматичного періо-дичного перегляду судами питання поновлення цивільної дієздатності осіб та здійснення нагляду щодо виконання обов'язків з опіки таких осіб. У цьому Рішенні (пп.29–40) Євросуд зазначає, що право на доступ до суду не є абсолютним та може підлягати обмеженням; вони дозволяються опосередковано, оскільки право на доступ до суду "за своєю природою потребує регулювання дер-жавою, регулювання, що може змінюватися у часі та місці відповідно до потреб та ресурсів суспільс-тва та окремих осіб" (див. рішення від 28.05.1985 року у справі "Ешингдейн проти Сполученого Ко-ролівства" (Ashingdane v. the United Kingdom), п.57, Series A № 93). Встановлюючи такі правила, Договірна держава користується певною свобо-дою розсуду (a certain margin of appreciation). Об-меження, що застосовуються, не повинні обмежу-вати доступ, що залишається для особи, у такий спосіб або такою мірою, щоб сама суть права бу-ла порушена/ослаблена (impaired). Наголошуєть-ся, що Конвенція призначена для гарантування не теоретичних або примарних прав, а прав практич-них та ефективних.  
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Євросуд зазначає, що підхід, якого дотри-мується українське національне законодавст-во, і згідно з яким особи, визнані недієздатни-ми, не мають права на безпосередній доступ до суду з метою поновлення своєї цивільної дієздатності, не відповідає загальній тенден-ції, що панує на європейському рівні. Порів-няльний аналіз, проведений у справі "Станєв проти Болгарії" (Stanev v. Bulgaria) (пп.88–90) демонструє, що 17 із 20 досліджених право-вих систем передбачали на той час безпосе-редній доступ до суду для осіб, визнаних не-дієздатними (п.243).  Про можливість звернення недієздатних осіб навіть до органів конституційної юрисди-кції зазначається, зокрема, в Рішенні Консти-туційного Суду Латвійської Республіки від 27.12.2010 року (справа № 2010-38-01) [26], в якому зазначається, що в якості критерію по-дачі конституційної скарги законом визначена здатність бути суб'єктом основних прав, а не дієздатність особи. Якби Суд відмовився при-йняти і розглянути конституційну скаргу заяв-ниці, вона була б позбавлена можливості за-хистити свої основні права. У Рішенні акцентується, що аргумент про те, що недієз-датність особи позбавляє її права на подачу скарги, був відхилений Європейською комісі-єю з прав людини (див. Рішення Європейської Комісії з прав людини у справі Matter v. The Slovak Republic, decision as to the admissibility, 16 September 1997, appl. No. 31534/96, para. 1). Цікаво, що, оскільки оспорювані норми ре-гулюють питання позбавлення та поновлення дієздатності, вони розглядаються у Рішенні у світлі прав на недоторканність приватного життя, що захищаються серед іншого статтею 8 Європейської конвенції про захист прав лю-дини і основоположних свобод та статтею 17 Міжнародного пакту про громадянські і полі-тичні права.  У Рішенні латвійського Конституційного Суду головною метою обмеження дієздатнос-ті визнається захист прав самої особи, отже таке обмеження має легітимну мету. Саме з огляду на це слід оцінювати співмірність та-кого обмеження: дієздатність особи не слід обмежувати більше, ніж це необхідно для за-хисту прав самої особи. У справі "Штукатуров 

проти Росії" ("Shtukaturov v. Russia", judgment of 27 March 2008, appl. No. 44009/05, para. 95) Європей-ський Суд з прав людини визнав, що стаття 8 Єв-роконвенції порушена тим, що в цивільному коде-ксі передбачена тільки повна дієздатність або повна недієздатність, правове регулювання не передбачає індивідуальну оцінку випадку, не до-пускає встановлення часткового обмеження діє-здатності, а також не передбачає застосування інших, більш сприятливих і відповідних рішень, за допомогою яких може бути забезпечена така ж якість досягнення легітимної мети. Як інші варіан-ти згадуються обмеження дієздатності на певний термін з періодичним переглядом, право особи на участь в судовому засіданні і право бути вислуха-ним з питання про обмеження дієздатності, захисні заходи, що не обмежують дієздатність особи та ін. Висновки Встановлено, що: 1. Європейський Суд з прав людини торкався права на звернення до органів державної влади в основному в контексті пору-шення ч.1 ст.6 Конвенції (право на справедливий судовий розгляд) та ст.13 (право на ефективний засіб юридичного захисту). 2. Право на ефектив-ний засіб юридичного захисту включає, по-перше, право на подачу скарги до державних органів у разі порушення ними прав та свобод, передбаче-них Конвенцією, а також розгляд такої скарги по суті. 3. Право на доступ до суду не є абсолютним, воно за своєю природою вимагає державного ре-гулювання, яке може змінюватися залежно від ча-су і місця, відповідно до потреб і ресурсів як суспі-льства, так і конкретних осіб. 4. Держава має певну свободу розсуду щодо встановлення обме-жень у цій сфері, особливо щодо встановлення умов прийнятності скарги. Проте право на доступ до правосуддя не може бути обмежене таким чи-ном чи до такого ступеню, аби сама його сутність виявилася приниженою. 5. Для встановлення ная-вності чи відсутності порушення права на доступ до правосуддя Євросуд застосовує тест на пропо-рційність. Серед легітимних обмежень права на доступ до правосуддя фігурують: оплатність звер-нення до суду, вимога мати юридичного предста-вника, забезпечення виплати штрафів, положення про обмеження доступу до суду неповнолітніх та осіб, що страждають на психічні розлади. Одноча-сно, межа між легітимним обмеженням в реаліза-ції права та його порушенням є дуже тонкою. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Федоренко В. Л. Суб’єкти конституційно-правових відносин в Україні та їх система. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2011. № 4. С. 27-34.  2. Зубрицька О. Адміністративна правоздатність як елемент правосуб’єктності індивідуальних суб’єктів адміністративного права. Вісник Національної академії прокуратури України. 2015. № 3. С. 99–104. 
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Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights on the compliance of the Constitution of Ukraine (constitutionality) with the provisions of the third sentence of part one of Article 13 of the Law of Ukraine "On Psychiatric Aid" (case on judicial control of the hospitalization of incapacitated persons to a psychiatric insti-tution)]. (01.06.2016 No 2-rp/2016). Visnyk Konstytutsiynoho sudu Ukrayiny, (6). 60 (in Ukr.). 12. Velyka palata Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny zavershyla na vidkrytiy chastyni plenarnoho zasidannya slukhannya spravy za konstytutsiynym podannyam Upovnovazhenoho Verkhovnoyi Rady Ukrayiny z prav lyudyny [The Grand Chamber of the Constitutional Court of Ukraine completed the hearing on the open part of the plenary session on the constitutional petition of the Ombudsman of the Verkhovna Rada of Ukraine on Human Rights]. Retrieved from: http://www.ccu.gov.ua/novyna/velyka-palata-konstytuciynogo-sudu-ukrayiny-zavershyla-na-vidkrytiy-chastyni-plenarnogo (in Ukr.). 13. Ukhvala Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny pro vidmovu u vidkrytti konstytutsiynoho provadzhennya u spravi za konstytutsiynym podannyam Upovnovazhenoho Verkhovnoyi Rady Ukrayiny z prav lyudyny shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrayiny (konstytutsiynosti) polozhenʹ chastyny druhoyi statti 8 ta druhoho rechennya chastyny chetvertoyi statti 16 Zakonu Ukrayiny "Pro zvernennya hromadyan" [The decision of the Constitutional Court of Ukraine to refuse to open constitutional proceedings in a case under the constitu-tional petition of the Commissioner of the Verkhovna Rada of Ukraine on human rights regarding the com-pliance of the Constitution of Ukraine (constitutionality) with the provisions of part two of Article 8 and the second sentence of part four of Article 16 of the Law of Ukraine "On appeals of citizens"]. (11.06.2014 No 70-u/2014). Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v070u710-14 (in Ukr.). 14. Konstytutsiyne podannya Upovnovazhenoho Verkhovnoyi Rady Ukrayiny z prav lyudyny shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrayiny (konstytutsiynosti) polozhenʹ Zakonu Ukrayiny "Pro zvernennya hromadyan", a same chastyny druhoyi statti 8 v chastyni, shcho peredbachaye, shcho zvernennya osib, vyznanykh sudom nediyezdatnymy, ne roz·hlyadayutʹsya, ta druhoho rechennya chastyny chetvertoyi statti 16 v chastyni shchodo podannya skarhy v interesakh nediyezdatnykh osib yikh zakonnymy predstavnykamy [The constitutional petition of the Ombudsman of the Verkhovna Rada of Ukraine on the compliance of the Constitution of Ukraine (constitutionality) with the provisions of the Law of Ukraine "On Citizens' Appeals", namely, part two of Article 8, insofar as it provides that appeals of persons recognized as incapacitated by the court are not considered, and the second sentence of part four of article 16 as regards the filing of a complaint in the interests of incapacitated persons by their legal representatives]. (10.11.2017). Retrieved from: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/kp000_redacted.pdf (in Ukr.). 15. Tsyvilʹnyy kodeks Ukrayiny [The Civil Code of Ukraine]. (16.01.2003 No 435–4). Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, (11). 461 (in Ukr.). 16. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynym podannyam Upovnovazhenoho Verkhovnoyi Rady Ukrayiny z prav lyudyny shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrayiny (konstytutsiynosti) polozhenʹ abzatsiv tretʹoho, chetvertoho, p'yatoho statti 248-3 Tsyvilʹnoho protsesualʹnoho kodeksu Ukrayiny ta za konstytutsiynymy zvernennyamy hromadyan Budynsʹkoyi S. O. i Kovryhy S. V. shchodo ofitsiynoho tlumachennya polozhennya abzatsu chetvertoho statti 248-3 Tsyvilʹnoho protsesualʹnoho kodeksu Ukrayiny (sprava shchodo konstytutsiynosti statti 248-3 TSPK Ukrayiny) [ecision of the Constitutional Court of Ukraine in the case of the constitutional petition of the Verkhovna Rada of Ukraine on human rights regard-ing the compliance of the constitution of Ukraine (constitutionality) with the provisions of the third, fourth, fifth articles of Article 248-3 of the Civil Procedural Code of Ukraine and on the constitutional appeals of citizens of Budynska S.O. and Kovrygi S.V. regarding the official interpretation of the provisions of the fourth para-graph of Article 248-3 of the Civil Procedural Code of Ukraine (case concerning the constitutionality of Arti-cle 248-3 of the Criminal Procedure Code of Ukraine)]. (23.05.2001 No 6-rp/2001). Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, (22). 1004 (in Ukr.). 17. Zakhyst osib z psykhichnymy zakhvoryuvannyamy ta polipshennya psykhiatrychnoyi dopomohy [Protection of persons with mental illness and improvement of psychiatric care]. Rezolyutsiya Heneralʹnoyi Asambleyi OON (No 46/119). Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_905 (in Ukr.). 18. Rekomendatsiya Parlament·sʹkoyi Asambleyi Rady Yevropy 818 (1977) shchodo sytuatsiyi z psykhichnymy zakhvoryuvannyamy [Recommendation of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe 818 (1977) concerning the situation with mental illnesses]. (08.10.1977). Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_069 (in Ukr.). 19.  Rekomendatsiya Komitetu ministriv derzhavam-uchasnytsyam stosovno pravovoho zakhystu osib, yaki strazhdayutʹ na psykhichni rozlady, shcho prymusovo utrymuyutʹsya yak patsiyenty [Recommendation of the Committee of Ministers to the States parties on the legal protection of persons suffering from compulsory suspensory illnesses as patients]. (22.02.1983 No R(83)2). Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_074 (in Ukr.). 
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20. Yevropeysʹka Komisiya "Za demokratiyu cherez pravo" (Venetsiansʹka komisiya). Kodeks nalezhnoyi praktyky u vyborchykh spravakh. Kerivni pryntsypy ta Poyasnyuvalʹna dopovidʹ, ukhvaleni Venetsiansʹkoyu komisiyeyu na 52-y sesiyi (Venetsiya, 18–19 zhovtnya 2002 [European Commission for Democracy through Law (Venice Commission). Code of Good Practice in Electoral Matters. Guiding Principles and Explanatory Report adopted by the Venice Commission at its 52nd session (Venice, 18-19 October 2002)]. Retrieved from: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2002)023rev-ukr (in Ukr.). 21. Konventsiya OON pro prava osib z invalidnistyu [UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities]. (13.12.2006). Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, 2010. (17, 101). 799 (in Ukr.). 22. Thomas Hammarberg, "Persons with mental disabilities should be assisted but not deprived of their individ-ual human rights", Viewpoint, 21 September 2009. The right of people with disabilities to live independently and be included in the community: Council of Europe, 2012. 60 p. 23. Factsheet – Persons with disabilities and the ECHR. Retrieved from: https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Disabled_ENG.pdf. 24. Case of Stanev v. Bulgaria (Application no. 36760/06) Judgment Strasbourg 17 January 2012. Retrieved from: https://www.escr-net.org/sites/default/files/caselaw/decision_on_stanev_v._bulgaria_0.pdf. 25. Case of Nataliya Mikhaylenko v. Ukraine (Application no. 49069/11) Judgment Strasbourg 30 May 2013. Retrieved from: http://cdn01.pucp.education/idehpucp/wp-content/uploads/2017/08/04213127/case-of-nataliya-mikhaylenko-v-ukrain-2013.pdf. 26. The Constitutional Court of the Republic of Latvia Judgment 27 December 2010, Case No. 2010-38-01. Retrieved from: http://www.satv.tiesa.gov.lv/en/cases/?search[number]=2010-38-01. Надійшла 26.08.2018 РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS) Чуб О. О. Сучасні тенденції щодо дієздатності суб’єктів конституційного права на звер-нення. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 4. С. 120–130. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2018_4_12.pdf DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.2004768 Виконано дослідження сучасного стану національного законодавства та юридичних позицій органів конституційного правосуддя, в тому числі європейських країн, щодо обсягу обмеження дієздатності осіб у конституційному праві. Роз-глянуто підґрунтя тенденції, що існує на європейському рівні та пов'язана з наділенням недієздатних осіб правом на прямий доступ до правосуддя, зокрема з метою поновлення їх дієздатності. Відмічається, що у ЄСПЛ право на звер-нення до органів державної влади захищається під час розгляду справ щодо порушення ч.1 ст.6 Євроконвенції (пра-во на справедливий судовий розгляд), ст.13 (право на ефективний засіб юридичного захисту). З’ясовано, що право на доступ до правосуддя не є абсолютним, держави мають певну свободу розсуду. Запропоновано варіанти законо-давчих механізмів, завдяки яким обмеження, що застосовуються, ставлячи легітимну мету, були б співмірними і не могли би повністю блокувати реалізацію конституційного права особи на звернення.  Ключові слова: правосуб’єктність у конституційному праві;, право на звернення; право на доступ до правосуддя; обмеження в реалізації конституційних прав; легітимна мета та співмірність обмеження *** Чуб Е.А. Современные тенденции по дееспособности субъектов конституционного права на обращение Выполнено исследование современного состояния национального законодательства и юридических позиций орга-нов конституционного правосудия, в том числе европейских стран, касательно объёма ограничения дееспособности лиц в конституционном праве. Рассмотрены основания тенденции, существующей на европейском уровне и связан-ной с наделением недееспособных лиц правом на прямой доступ к правосудию, в частности с целью возобновления их дееспособности. Отмечается, что в ЕСПЧ право на обращение в органы государственной власти защищается при рассмотрении дел о нарушении ч.1 ст.6 Евроконвенции (право на справедливое судебное разбирательство), ст.13 (право на эффективное средство правовой защиты). Установлено, что право на доступ к правосудию не явля-ется абсолютным, государства имеют определённую свободу усмотрения. Предложены варианты законодательных механизмов, благодаря которым применяемые ограничения, ставя легитимную цель, были бы соразмерны и не могли бы полностью блокировать реализацию конституционного права лица на обращение. Ключевые слова: правосубъектность в конституционном праве; право на обращение; право на доступ к правосу-дию; ограничения в реализации конституционных прав; легитимная цель и соразмерность ограничения *** 
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Chub O.O. Modern Tendencies on the Legal Capacity of Subjects of the Constitutional Right to Peti-tion In the article, it`s established that in Ukraine a person recognized disabled is not a subject of the constitutional right to peti-tion, whose applications are treated and solved in essence according to the Law. These persons are deprived of the right of personal application to obtain a legal help, and of having administrative procedural legal capacity. At the European level, there is a tendency for the provision of disabled persons the right to direct access to justice in order to renew their legal ca-pacity. According to the UN, PACE, Venice Commission and ECHR standards for the protection of the rights of persons rec-ognized disabled; there is a possibility to maintain a fair balance between the need to ensure the implementation of the right of disabled persons to renew their legal capacity – and legal restrictions on the exercising of these rights. It could be a legal-ly provided mechanism of automatic, independent of the subjective will of the guardian of the disabled person, reviewing at certain intervals of the court's decision, declaring the person to be disabled. Alternative possibilities include limitation of legal capacity for a certain period with periodic review, the right of a person to participate in a court session, and the right to be heard on the issue of restriction of legal capacity, protective measures that do not restrict the capacity of the person, etc. The right to petition to public authorities is protected through Cases about the violation of Part 1 of Art.6 of European Con-vention (right to a fair trial), Art.13 (right to an effective remedy), etc. The right to access to justice is not absolute and may be the subject to restrictions, it requires regulation by the State, which may vary in time and place in accordance with the needs and resources of society and individuals. The Contracting States enjoy a certain margin of appreciation. Nonetheless, the limitations applied must not restrict the access left to the individual in such a way or to such an extent that the very es-sence of the right is impaired. The restrictions applied, setting a legitimate goal, must be proportionate and should not com-pletely block the realization of a person’s constitutional rights to petition and access to justice. Key words: legal capacity in constitutional law; the right to petition; the right to access to justice; restrictions on the exercise of constitutional rights; legitimate aim and proportionality of a restriction
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УДК [336.14:061.1]:354.31(477) DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1971963 С.М. ШЕВНІН, директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України,  м. Київ, Україна; e-mail: Shevnin@i.ua; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2195-3831 ПРАВОВИЙ ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ  БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ МІНІСТЕРСТВОМ  ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ S.M. SHEVNIN, Head, Department of Financial and Accounting Policy, Ministry of Internal Affairs of Ukraine,  Kijv, Ukraine; e-mail: Shevnin@i.ua; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2195-3831 LEGAL ORDER OF FORMING BUDGET FUNDS BY THE MINISTRY  OF INTERNAL AFFAIRS OF UKRAINE  Постановка проблеми Згідно п.49 ч.1 ст.2 Бюджетного кодексу України, управління бюджетними коштами, це сукупність дій учасника бюджетного процесу відповідно до його повноважень, пов’язаних з формуванням та використанням бюджетних коштів, здійсненням контролю за дотриманням бюджетного законодавства, які спрямовані на досягнення цілей, завдань і конкретних ре-зультатів своєї діяльності та забезпечення ефективного, результативного і цільового ви-користання бюджетних коштів. Таким чином, формування бюджетних коштів є першим етапом управління бюджетними коштами.  Дослідження правового порядку форму-вання доходної частини Державного бюджету України взагалі і бюджетних коштів Міністерс-твом внутрішніх справ України (далі – МВС), зокрема є актуальним, насамперед тому, що саме бюджет характеризує рівень економіч-ного розвитку як країни в цілому, так і окремих сфер її діяльності, і, як зазначають Т. Єгоркіна та О. Пахомова, «завдяки правильному здійс-ненню бюджетного процесу забезпечується економічна і соціальна стабільність та належ-ний життєвий рівень населення» [1]. Із держа-вного бюджету фінансуються основні напрям-ки діяльності МВС, але через економічну кризу та обмеженість бюджетних коштів не можна повною мірою задовольнити всі статті бюджетного фінансування, тому постає пи-тання про джерела надходжень до бюджету МВС.  

Правові проблеми формування доходів Дер-жавного бюджету України були розглянуті у пра-цях багатьох вчених, які пропонували різні шляхи удосконалення джерельної бази доходної частини бюджету. До основних джерел формування дохо-дів Державного бюджету України станом на 2016 рік, які й сьогодні, не втрачають своєї актуальнос-ті, Н.О. Слободянюк та К.І. Шикор відносять пода-ткові та інші обов’язкові платежі, збори, тарифи, адміністративні санкції тощо, за рахунок збіль-шення яких пропонується формувати доходну ча-стину бюджетів [2, с.557]. Спираючись виключно на математичні розрахунки, О.О. Дорошенко го-ворить про наявність резерву зростання доходів в Україні за рахунок збільшення рівня оподаткуван-ня [3]. Податкові находження, безумовно можна розглядати, як основне джерело формування бю-джетних коштів, проте вказані пропозиції можуть привести до соціальної напруги в країні та прихо-вуванні доходів платників податків.  У світовій економіці, як визначає Н. Кавтарадзе (N. Kavtaradze), обґрунтовуються пропозиції з удосконалення наповнення доходної бази бюдже-тів за рахунок зменшення видів непрямих подат-ків, оптимізації ставок податків та їх видів [4, с.218]. При такому підході треба враховувати, що поступове й системне зниження фіскального на-вантаження може привести до масового оновлен-ня основних фондів і засобів виробництва, тобто стимулювати інноваційний розвиток і призвести до зростання обсягів виробництва, але у майбутньо-му. Враховуючи важливе значення систематично-го наповнення бюджетних програм у потрібному 
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обсязі коштами, постає питання про їх розпо-діл на суспільні потреби, такі як охорона здо-ров’я, освіта та інші, зокрема, на правоохо-ронну діяльність.  На сьогодні є прогнозованою залежність доходів МВС України від обсягу коштів держа-вного бюджету, проте зарубіжний досвід свід-чить що витрати на правоохоронну діяльність з державного бюджету хоча й зростають, про-те вибірково, що пов’язано з різними причинами. При дослідженні стану управління бюджетни-ми коштами США Дж. Гаскон (George Gascón) та Т. Фоглегсон (Todd Foglesong) вказують на збільшення фінансування правоохоронної діяльності в період з 1982 року по 2006 рік майже у чотири рази, в середньому на 8,6 % щороку. Проте, фінансова криза та бюджет-ний дефіцит призвели до необхідності скоро-чення у 2010 році фінансування поліції США, шо викликало скорочення численності офіце-рів поліції та зниження заробітної плати [5, с.1]. Однак таке положення негативно позна-чилося на виконані поліцією окремих функцій, зокрема на боротьбі з кримінальною злочин-ністю, з організацією охоронної діяльності та в наданні адміністративних і сервісних послуг. Науковці запропонували наступні шляхи удо-сконалення управління бюджетними коштами поліції: скорочення фінансування поліції з державного бюджету, реорганізація поліцей-ської діяльності, адміністрування апарату управління та встановлення оптимального рівня оплати праці офіцерів поліції [5, с.17].  Пропозиції щодо скорочення фінансування правоохоронної діяльності з державного бю-джету за рахунок скорочення фінансування окремих видів соціальної допомоги поліцей-ських з одночасним збільшенням обсягів кош-тів на надання екстреної допомоги при над-звичайних ситуаціях міститься у дослідженнях бюджетного процесу Фінляндії [6, с.6–10], Реформування бюджетного процесу на підс-таві визначення видів та обсягів видатків, які фінансуються з державного бюджету на полі-цейські послуги, з наступним пошуком джерел їх фінансування, пропонується голландськи-ми вченими Дж. Блендала (Jón R. Blöndal) та Ї.К. Крістенсена (Jens Kromann Kristensen) [7, с.43]. Таким чином, визначається правовий порядок фінансування поліції, як правило, з зовнішніх джерел, із надходжень від суспіль-ного та приватного виробництва, з оподатку-вання інших платників податків з подальшим їх розподілом у бюджетному процесі на захо-

ди, які вважаються урядом важливим для забез-печення правопорядку в країні та боротьбі зі зло-чинністю.  Отже, поза увагою вчених та законодавця за-лишилися питання безпосередньої діяльності ор-ганів поліції у процесі формуванні надходжень до Державного або місцевих бюджетів, які могли би стати основою встановлення достатнього обсягу бюджетних коштів на правоохоронну діяльність. Постає питання по пошук сучасних джерел фор-мування доходів бюджету органів поліції, зокрема, Міністерством внутрішніх справ України.  Тому метою статті є аналіз чинного законодав-ства щодо порядку фінансування правоохоронної діяльності та визначення шляхів збільшення дже-рельної бази доходів МВС у сучасних умовах роз-витку господарських відносин в Україні. Її новизна полягає у визначені правових підстав формування доходів МВС України та зарубіжного досвіду, а також причин гальмування пошуку сучасних дже-рел наповнення кошторису Міністерства та встано-влені нових форм формування бюджетних коштів МВС, як напряму фінансової діяльності держави, що здійснюється на підставі сучасної доктрини пу-блічних фінансів у науці фінансового права, і має суттєвий вплив на фінансове забезпечення діяль-ності установ МВС в України. Завданнями статті є обґрунтованість правових підстав формування бюджетних коштів Міністерством внутрішніх справ України та зарубіжного досвіду й надання прогно-зу надходжень на правоохоронну діяльність від використання нових правових форм формування бюджетних коштів МВС України. Правові підстави формування бюджетних коштів Міністерством внутрішніх справ України та зарубіжний досвід Формування бюджетних коштів для правоохо-ронної діяльності відбувається відповідно до про-цедури бюджетного процесу, встановленого ст.19 Бюджетного кодексу України (далі – БКУ). На від-міну від світової практики організації бюджетного процесу, в Україні готуються бюджетні запити Мі-ністром внутрішніх справ на стадії складання прое-кту Державного бюджету, що відбувається на підс-таві інструкції про підготовку бюджетного запиту, розробленого Міністерством фінансів України, яка враховує обсяг фінансування у поточному бюджет-ному періоді. Отже плануються обсяги майбутніх доходів бюджету, а потім відбувається їх поділ на витрати, що визначені відповідно до програмної класифікації видатків.  Позиція науковців і практиків, правоохоронців, щодо формування коштів на суспільні потреби од-нозначна це – недостатність бюджетних ресурсів 
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для здійснення державою та органами місце-вого самоврядування своїх функцій у повному обсязі, зокрема, щодо фінансування установ МВС [8, с.6]. Також слід відмітити, що крім прямого бюджетного фінансування МВС отримує протягом бюджетного року й інші до-даткові державні кошти, у вигляді непрямих виплат, преференцій та пільг, які, як зазначає І.В. Зозуля, використовуються не ефективно [9, с.86]. Безумовно, слід погодитися з тим, що отримання додаткових фінансових ресурсів повинно мати обґрунтування і використовува-тися виключно за цільовим призначенням, проте це все ж додаткові кошти, отримання яких залежать від політичної ситуації і пере-розподілу наявних фінансових ресурсів. Планування надходження бюджетних кош-тів згідно ст.22 БКУ надає право МВС складати бюджетні запити тільки на підставі очікуваних доходів, які використовуються на встановлені законом потреби, тобто утримання апарату Міністерства, керівництво та управління діяль-ністю МВС, реалізацію державної політки у сфері внутрішніх справ, підготовку кадрів ви-щими навчальними закладами зі специфіч-ними умовами навчання, наукове та інфор-маційне-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю, на ро-боту з розвитку фізичної культури та спорту серед працівників органів Міністерства та на створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільний захист населення. Вказані витра-ти визначаються за відомчою класифікацію видатків Державного бюджету, і змінюються при бюджетному плануванні тільки в обсягах коштів. Так, у структурі видатків МВС на 2019 рік, які складають 60105108,4 тис грн., видатки на боротьбу з злочинністю та правоохоронну діяльність становлять 3437566,5 тис. грн. [10], тобто приблизно 5 % від загальної суми і не мають розподілу за видами правоохоронної діяльності у публічному доступі. Порівняно з іншими напрямами бюджетного фінансування діяльності МВС України більш значна сума коштів надається тільки на адміністрування діяльності Міністерства. Отже, планування бюджетних коштів на правоохоронну діяль-ність відбувається за остаточним принципом поділу бюджетних коштів і не враховує на-прямів правоохоронної діяльності. Слід також зазначити відсутність можливості фінансу-вання окремих напрямів правоохоронної дія-льності з місцевих бюджетів, що не встанов-люється БКУ та чинним законодавством. 

Зарубіжний досвід свідчить про прозорість бю-джетного фінансування основних напрямів право-охоронної діяльності та можливість використання публічних фінансових ресурсів на конкретні захо-ди боротьби зі злочинністю та охорону правопо-рядку відповідно до потреб суспільства. Так, в останні п’ять років у США бюджетний запит на правоохоронну діяльність, що складає Міністерст-во юстиції США, майже стабільний і залежить від загального обсягу коштів у Федеральному бюдже-ті США але має й інші джерела фінансування. Так, у 2017 році на правоохоронну діяльність надано 49 % з бюджету Міністерства юстиції, який скла-дав 29 млрд. дол., що на 0,92 % більше, ніж у 2016 році, і на 4 % більш порівняно з 2015 роком, а у 2018 році обсяг коштів скоротився не значно і склав 28,091 млрд. дол., але відсоток коштів на правоохоронну діяльність не змінився і становить майже половину наданих коштів [11, с.6–10]. Структура видатків змінилася в напрямку збіль-шення фінансування з Федерального бюджету США органів внутрішній національної безпеки, по-передження правопорушень з кіберзлочинності, насильственного екстремізму та боротьбою з вну-трішній радикалізацією.  У бюджетному запиті Міністерства юстиції США на 2019 рік на правоохоронну діяльність визначе-но 28 млрд. дол. США, з якого 50 % коштів нада-ється на правоохоронні органи, 31 %, на в’язниці та затримання, 12 % на судовий процес, 6 % на наукові гранти та розробки і тільки 2 % від загаль-ного обсягу коштів, наданого урядом, йде на фі-нансування адміністративних витрат, припинення правопорушень, пов’язаних із незаконною імміг-рацією, та технологічне обладнання. В опубліко-ваному бюджетному запиті вказано, що головно мета використання цих коштів – захист від наси-льства громадян, захист імміграційних законів та боротьба з наркоторгівлею [12]. Цей документ ви-значає, що серед видів правоохоронної діяльності, які фінансуються за кошти платників податків і на яку спрямовується половина бюджету Міністерства юстиції США, тобто витрати, які потребують пер-шочергового фінансування, вказані наступні: зміц-нення можливостей федерального правоохорон-ного органу щодо скорочення насильницьких злочинів, забезпечення захисту від незаконної ім-міграції, підтримка Кримінального відділу для про-ведення реформи взаємної правової допомоги, навчання майбутніх правоохоронців, забезпечен-ня безпеки діяльності державних правоохоронців та місцевої поліції та інші. В бюджеті визначені також субвенції до місцевих бюджетів на підтрим-ку правоохоронної діяльності на місцях, зокрема, у 
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2019 році планується збільшення цих коштів на 3.9 млрд дол. США [12, с.4].  На прикладі презентації кошторису полі-цейського відділу міста Ньюарка в міську раду, що визначає бюджетне фінансування місцевої поліції США на 2018 рік можна побачити, що структура доходів місцевого органу поліції складається з коштів місцевого бюджету, тра-нсфертів з державного бюджету та грантів на правове забезпечення діяльності поліції. За-гальна сума доходів на правоохоронну діяль-ність, яка визначається бюджетом міста Нью-арк складає 13507900 дол. Із цих коштів фінансуються видатки на боротьбу зі злочин-ністю та правоохоронну діяльність, що стано-вить 77 % від загального обсягу коштів. Інші видатки, такі як амортизаційні відрахування – 14,08 % від загального обсягу кошторису на поліцейську діяльність, утримання персоналу – 5,84 % та витрати на обслуговування договір-них послуг – 3,08 % відповідно складають структуру видатків поліцейського кошторису. Розмір гранту на правоохоронну діяльність складає 233163 дол., з яких 65 % спрямову-ється на додаткову оплату праці поліцейсь-ких. Окремо визначені додаткові витрати, які фінансуються за рахунок грантів, такі як ре-монт фотоапаратів – 350 дол., або 5000 дол. на програмне забезпечення сотових телефо-нів та комп’ютерів криміналістів та інші [13, с.29]. І хоча в бюджетному процесі України не передбачено витрат на правоохоронну діяль-ність з місцевих бюджетів, досвід США, зокре-ма, детальний розпис формування та витра-чання коштів місцевих бюджетів поліцейським відділом, складання кошторису та надання його на затвердження місцевій раді, свідчить про необхідність наближення поліцейських послуг до безпосереднього споживача, що потребує переогляду фінансування органів 

МВС з одного джерела – державного бюджету.  Дослідження бюджетного фінансування США, а також бюджетного процесу в Україні щодо форму-вання коштів МВС доводить, що правоохоронні функції поліції, які пов’язані з охороною правопо-рядку та боротьбою з адміністративними право-порушеннями, а також кримінальними злочинами на місцях і деякі інші доцільно фінансувати пере-важно з місцевих бюджетів, бюджетів територіа-льних громад, а також за рахунок коштів цільових фондів і грантів.  Наведені приклади свідчать, що недостатність коштів на правоохоронну діяльність в Україні, які надаються з державного бюджету, пов’язана не тільки з обмеженістю коштів бюджету взагалі на суспільні потреби, а й з обмеженими правами МВС на формування власних доходів, з невартою публі-чністю та прозорістю використання наданих коштів, про що свідчить відсутність структури видатків МВС на правоохоронну діяльність у відкритому до-ступі. Вихід, на нашу думку, полягає у пошуку аль-тернативних джерел наповнення доходної частини кошторису МВС і перерозподілу доходів держав-ного бюджету. Прогнозування надходжень на правоохоронну діяльність від використання нових правових форм формування бюджетних коштів МВС України Погоджуючись із думкою вищевказаних вчених щодо недоцільності збільшення обсягу податкового тягаря на сучасному етапі соціально-економічного розвитку держави, слід зазначити про необхідність залучення коштів, які заробляє безпосередньо МВС України, до формування бюджетних коштів Міністерства. Мова йде про збільшення обсягів надходжень до бюджету МВС за рахунок доходів від власної некомерційної господарської діяльнос-ті, а також плати за надання адміністративних по-слуг.  Таблиця – Доходи Державного бюджету України за рахунок адміністративних зборів  та платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності, а також плати за надання адміністративних послуг (2014–2018 рр.) (тис. грн.)  Доходи Державного  бюджету України 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної  господарської діяльності 4664469,0 4379574,3 5474928,7 7345759,5 15301456,2 Плата за надання  адміністративних послуг 1576571,5 1666412,2 1555442,9 1660509,4 8217587,5  
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Показники таблиці свідчать, що щорічно спостерігається збільшення обсягів грошових надходжень від адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційної госпо-дарської діяльності, а також плати за надання адміністративних послуг. Особливо це про-сліджується у 2018 р., де рівень доходів від адміністративних зборів та платежів і доходів від некомерційної господарської діяльності зріс вдвічі порівняно з попереднім роком, а доходи від отримання плати за надання адмі-ністративних послуг майже на сім мільярдів гривень. Такого зростання не спостерігалося в минулих роках, що свідчить про позитивні перспективи зростання таких надходжень у майбутньому. Однак потрібно враховувати, що вказані кошти надходять до доходної час-тини державного бюджету і не мають цільово-го призначення. Зростання фінансових надходжень від плати за адміністративні послуги залежить у тому числі й від якості таких послуг. Згідно з Антикорупційною програмою Міністерства внутрішніх справ України на 2018 р., протягом останніх трьох років Міністерством підготов-лено та Кабінетом Міністрів України прийнято ряд законодавчих актів щодо поліпшення яко-сті надання адміністративних та інших послуг, які належать до компетенції МВС. Відповідно цих документів до сервісних центрів, які були створені у 2017 році (всього 153 територіаль-них сервісних центрів) додатково було відкри-то 38 територіальних сервісних центрів МВС нового зразка, в яких створено сучасні умови для надання послуг за принципом «єдиного вікна» у форматі відкритого офісу [14]. Ці за-ходи сприятимуть не тільки формуванню до-даткового джерела надходжень до бюджету МВС, але й сприяють відкритості та прозоро-сті поліцейської діяльності. Вдосконалення надання адміністративних послуг є одним із шляхів підвищення довіри до МВС з боку населення. Обсяг плати за на-дання адміністративних послуг залежить від кількості звернень, однак надання адміністра-тивних послуг є певною монополією Міністер-ства, разом із тим прозорість та якість їх на-дання стимулюватимуть зростання довіри населення до МВС України в цілому. Проте, чинними нормативно-правовими актами не визначена цільова спрямованість цих коштів, зокрема у наведеній структурі видатків згідно бюджетної класифікації плата за надання ад-міністративних послуг МВС не передбачена, 

оскільки визначається як додаткова діяльність Мі-ністерства, що здійснюється на комерційних заса-дах. Виходячи з такого положення не можливо й використовувати отримані кошти без згоди уряду. Ще одним елементом формування бюджетних коштів, що безпосередньо відноситься до МВС України, є доходи від некомерційної господарської діяльності. Поняття некомерційної господарської діяльнос-ті міститься у статті 52 Господарського кодексу України [15], аналіз якого свідчить що головною відмінністю підприємницької діяльності від госпо-дарської діяльності є мета такої діяльності. Для підприємництва мета, це отримання прибутку, а для господарської діяльності – це надання суспі-льних благ і послуг. Цілком поділяємо позицію  Р.Г. Щокіна щодо некомерційного господарюван-ня, як виду господарської діяльності, яке має чи-мало спільних рис із підприємництвом, проте не має на меті отримання прибутку [16, с.116–117]. Але такі риси підприємництва, як систематичність, самостійність, ініціативність, цілеспрямованість і господарський розрахунок притаманні господар-ській діяльності також.  Одним із видів такої некомерційної господарсь-кої діяльності МВС України згідно п.20 статті 23 Закону України «Про Національну поліцію» є здій-снення на договірних засадах охорони фізичних осіб та об’єктів права приватної і комунальної власності [17]. Цей вид діяльності визначається як вид договірної діяльності, що здійснюється як ко-мерційна, сервісна функція поліції щодо охорони фізичних осіб, їх власності, об’єктів права приват-ної і комунальної власності тощо з використанням технічних заходів охоронного призначення, проте організація фінансування цієї діяльності цим зако-ном не встановлюється.  На сьогодні низка нормативно-правових актів встановлює правовий порядок організації охорон-ної діяльності, аналіз яких свідчить про недоско-налість організації охоронної діяльності. Так, ви-значається необхідність отримання ліцензії на організацію надання охоронних послуг, а також організаційні, кадрові та технологічні вимоги до матеріально-технічної бази ліцензіата, обов’язкові для виконання під час провадження охоронної ді-яльності [18–20]. Проте, дотримання цих вимог установами МВС потребує пошуку додаткових фі-нансових ресурсів, оскільки в бюджеті держави ко-штів на таку діяльність не передбачено, на відміну від кошторисів поліції Фінляндії, США або Нідерла-ндів. Потрібно також враховувати, що кошти, які отримають установи Міністерства внутрішніх справ України від охоронної діяльності йдуть на покриття 
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витрат на цю діяльність, а частина надходить до доходів бюджету держави, тобто права на використання всіх зароблених коштів МВС не має.  Відповідно до "Порядку визначення перелі-ку окремих особливо важливих об’єктів права державної власності, охорона яких здійсню-ється виключно державними підприємствами та організаціями" встановлено процедуру ви-значення переліку особливо важливих об’єк-тів права державної власності, охорона яких здійснюється виключно державними підпри-ємствами та організаціями на підставі дого-ворів про надання охоронних послуг [21], але правовий порядок укладання таких договорів не визначено. Не зважаючи на низку норма-тивно-правових актів щодо організації охоро-ни, слід вказати, що правовий статус поліції охорони досі не знаходить свого нормативно-правового вираження в окремому норматив-но-правовому акті.  На підставі аналізу наведених норматив-но-правових актів щодо організації охоронної діяльності, слід зазначити, що законодавець прямо надає пріоритет поліції охорони щодо здійснення нею охоронної діяльності стосовно низки особливо важливих об’єктів, причому на договірних засадах, проте цілком слушною є думка М.В. Завального, що нормативне закрі-плення обов’язку приватних суб’єктів госпо-дарювання на договірних засадах укладати договори на охорону з поліцією охорони пе-рекреслює сам принцип договірних засад на-дання охоронних послуг [22, с.135]. Проте, з іншого боку, законодавець підкреслює важли-вість цих об’єктів для забезпечення економіч-ної, інформаційної та іншої складової націо-нальної безпеки та покладає особливу відповідальність щодо її охорону на структур-ний підрозділ МВС.  На сьогодні поліція охорони залишається певним монополістом на ринку охоронних по-слуг і це обумовлено не лише законодавчим лобіюванням укладання договорів щодо охо-рони окремих особливо важливих для держа-вних інтересів об’єктів, але й низкою інших факторів. Так, серед інших суб’єктів охоронної діяльності тільки поліція охорони має право на застосування превентивних поліцейських заходів (перевірка документів особи; опиту-вання особи; поверхнева перевірка і огляд; зупинення транспортного засобу; вимога за-лишити місце і обмеження доступу до визна-ченої території; обмеження пересування осо-

би, транспортного засобу або фактичного воло-діння річчю тощо) та примусових поліцейських засобів (фізичний вплив, застосування спеціаль-них засобів, а також вогнепальної зброї). Такі осо-бливості правового статусу поліції охорони як під-розділу МВС роблять її провідним суб’єктом надання платних послуг щодо охорони фізичних осіб та об’єктів права приватної і комунальної власності на договірних засадах і потребують фі-нансового врегулювання на законодавчій підставі. Висновки 1. Визначено, що правові підстави організації бюджетного процесу в Україні передбачають пра-вовий порядок формування коштів МВС. Порядок формування бюджетних коштів Міністерством внутрішніх справ України вочевидь являє собою сукупність встановлених правовими нормами форм і засобів мобілізації доходів до тієї частини Дер-жавного бюджету України, яка залучена до фінан-сування МВС, а також відносин, які виникають у процесі організації системи фінансування МВС, між відповідними суб’єктами бюджетних правовід-носин.  2. Структура доходів бюджетних коштів МВС України представлена фінансуванням у складі коштів Державного бюджету, які формуються пе-реважно за рахунок платників податків, стягнення адміністративних зборів та інших обов’язкових платежів і потребує пошуку інших джерел фінан-сування, зокрема від некомерційної господарської діяльності та сервісних послуг, як результат об-слуговуючої функції установ МВС.  3. Доведено, що досвід організації бюджетного процесу США, Фінляндії, Нідерландів свідчить про особливі підходи до формування бюджетних кош-тів на правоохоронну діяльність за рахунок,  по-перше, з організації бюджетного процесу з планування видатків, а потім пошуку джерел їх фінансування; по-друге, залучення, коштів місце-вих бюджетів для організації правоохоронної дія-льності в регіонах; по-третє, залучення грантів на правоохоронну діяльність із щорічним прогнозу-ванням розподілу наданих коштів і звітуванням про їх використання. 4. Встановлено, що плата за адміністративні послуги, що надаються МВС України, а також до-ходи від некомерційної господарської діяльності органів Міністерства, можуть стати вагомою час-тиною у формуванні бюджетних коштів МВС, що можливо за умов: – правового забезпечення організації діяльнос-ті з надання адміністративних послуг та послуг з організації охоронної діяльності установами МВС; 
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– фінансового забезпечення некомерційної господарської діяльності з визначенням прав Міністерства на цільове спрямування плати за надання адміністративних послуг, що на-даються МВС, а також доходів від іншої неко-мерційної господарської діяльності органів Міністерства, зароблених МВС;  – вдосконалення процедури складання кошторису МВС України на підставі визначен-ня витрат на надання адміністративних пос-луг та інших видів некомерційної господарсь-кої діяльності, зокрема, охоронних послуг; 

– розробки комплексної стратегії вдосконален-ня та розвитку некомерційної господарської діяль-ності МВС, зокрема, платних послуг щодо охорони фізичних осіб та об’єктів права приватної і кому-нальної власності на договірних засадах.  Перспективою подальших досліджень мають стати можливість розподілення фінансового за-безпечення окремих підрозділів Міністерства вну-трішніх справ України між коштами Державного бюджету України та місцевими бюджетами, а та-кож аналіз правового порядку використання бюдже-тних коштів Міністерством внутрішніх справ України.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Пахомова О., Єгоркіна Т. А. Механізм формування дохідної частини Державного бюджету на сучас-ному етапі. URL: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=20873. 2.  Слободянюк Н. О., Шикор К.І. Проблемні питання формування дохідної частини бюджету: сучасні реалії. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип.15. С. 554–558. URL: http://global-national.in.ua/archive/15-2017/110.pdf. 3. Дорошенко О. О. Особливості формування дохідної частини бюджету України. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2015/66.pdf. 4. Kavtaradze N. The role of tax revenues in the formation of the state budget of Georgia. Економічний аналіз. 2013. Вип. 12. Ч. 2. С. 215–220. 5. George Gascón and Todd Foglesong. Making Policing More Affordable. Managing Costs and Measuring Value in Policing. New Perspectives in Policing. 2010. December. P. 1–19. URL: https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/231096.pdf. 6. Ministry of the Interior budget proposal for 2018. URL: https://intermin.fi/en/article/-/asset_publisher/sisaministerion-talousarvioesitys-vuodelle-2018. 7. Jón R. Blöndal and Jens Kromann Kristensen. Budgeting in the Netherlands. OECD Journal on Budgeting. 2002. С. 43–80. URL: https://www.oecd.org/governance/budgeting/39997918.pdf. 8. Особливості проведення оперативними підрозділами ОВС моніторингу видатків бюджетних коштів та взаємодії із контролюючими органами з метою виявлення та документування фактів їх розкрадання та привласнення посадовими особами підприємств, установ та організацій різних форм власності: наук.-методичні рекомендації / В. В. Дараган, В. В. Єфімов, Д. М. Мирошниченко, В. А. Бідняк. Дніп-ропетровськ: ДДУВС, 2015. 85с. 9. Зозуля І. В. Фінансування МВС України та пов’язані з цим проблеми реформування його як системи. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2007. № 1. С. 70–88. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2007_1_16. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1464694. 10. Додаток № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік": Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 22.08.1018 № 2246–VIII. Відомості Верховної Ради Украї-ни. 2018. № 3–4. Ст. 26. 11. Budget Request at a Glance 2017. Discretionary Budget Authority. URL: https://www.justice.gov/jmd/file/821916/download. 12. Budget Request at a Glance 2019. Discretionary Budget Authority URL: https://www.justice.gov/jmd/page/file/1033146/download. 13. Police department. 2018 budget presentation to city council. Newark Delaware. 36 р. URL: https://www.newarkde.gov/DocumentCenter/View/9310/FY2018-Police-Budget-Documentation-Version-1-with-page-numbers?bidId=. 14. Антикорупційна програма Міністерства внутрішніх справ України на 2018 р.: Наказ Міністерства вну-трішніх справ України від 28.02.2018 № 156. URL: https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/2018/anicor_programs/programms/AP_MVS/MVS%2822.03.2018%29.pdf. 15. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18. № 19–20. № 21–22. Ст.144. 16. Щокін Р. Г. Некомерційна господарська діяльність в Україні: сутність, нормативно-правова основа та проблемні аспекти. Наше право. 2015. № 1. С. 115–120. 17. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580–VIII. Відомості Верховної Ради Украї-ни. 2015. № 40–41. Ст. 379. 
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процесса в США, Финляндии и Нидерландах, на основании которых сформулированы предложения по совершенст-вованию процедуры формирования бюджетных средств на правоохранительную деятельность в Украине. Опреде-ленная специфика осуществления некоммерческой хозяйственной деятельности Министерством внутренних дел Украины и предложены возможные пути повышения доходов Министерства внутренних дел Украины от некоммер-ческой хозяйственной деятельности его учреждений. Проанализировано современное состояние правового регули-рования охранной деятельности, осуществляемой полицией охраны, а также предоставления платных администра-тивных услуг. Сделан вывод о том, что плата за административные услуги, предоставляемые Министерством внутренних дел Украины, а также доходы от некоммерческой хозяйственной деятельности органов Министерства внутренних дел Украины, могут стать весомой частью в формировании бюджетных средств Министерства внутрен-них дел Украины. Ключевые слова: Министерство внутренних дел Украины; бюджетный процесс; доходы бюджета; некоммерче-ская хозяйственная деятельность; государственный бюджет; местный бюджет; полиция охраны *** Shevnin S.M. Legal Order of Forming Budget Funds by the Ministry of Internal Affairs of Ukraine The author has studied the legal procedure for the formation of budget funds by the Ministry of Internal Affairs of Ukraine on the basis of the current budget legislation. It has been determined that the state budget funds the main activities of the Min-istry of Internal Affairs, but due to the economic crisis and the limited budget funds, it is not possible to fully meet all the lines of budgetary funding. Using the method of analysis, synthesis, comparative and legal methods, the author has defined the legal grounds for the formation of proceeds of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine; has characterized the features of the budget process in Ukraine, which influence the formation of revenues for law enforcement activities and the establishment of the structure of expenditures of the Ministry of Internal Affairs. The author has determined the reasons for the inhibition of search for modern sources of pumping up the budget of the Ministry of Internal Affairs; and has established new forms of formation of budget funds of the Ministry of Internal Affairs as the direction of financial activity of the state, which is imple-mented on the basis of the modern doctrine of public finances in the field of financial law science having a significant impact on the financial provision of the institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. The author has analyzed the peculi-arities of the organization of the budget process in the United States, Finland and the Netherlands, on their basis the author has formulated propositions on improving the procedure for forming budget funds for law enforcement activities in Ukraine, in particular by reducing expenditures for law enforcement administration, optimizing the structure of expenditures of the budget of the Ministry of Internal Affairs, transparency, and openness of financing the activities of the police force. The au-thor has determined the specifics of non-profit economic activities of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and has of-fered possible ways of increasing the proceeds of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine from non-profit economic activi-ties of its institutions. The author has analyzed the current state of legal regulation of security activities carried out by the guard police, as well as the provision of administrative services. It has been concluded that the fee for administrative ser-vices provided by the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, as well as proceeds from non-profit economic activities of the agencies of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, can become a significant part in the formation of budget funds of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine while establishing the necessary legal principles for their regulation.  Key words: Ministry of Internal Affairs of Ukraine; budget process; budget revenues; non-profit economic activities; National Budget; local budget; guard police 
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контексті дослідження особливостей "американсь-кої правової культури" аналізувала історичний процес укорінення на глибинному рівні правосві-домості американського суспільства ідеї відпові-дальної свободи ("свобода" і "відповідальність" є невіддільними одне від одного поняттями), ідеї релігійної толерантності (є одним із проявів ідео-логічного плюралізму як ознаки вільного суспільс-тва), котрі мають бути і є складовою ментального рівня позитивної правосвідомості "автономної особи" як сучасного цивілізованого суб’єкта аме-риканського права [1]. Т. Таскінен (T. Taskinen) доводив, що підвищення рівня ефективності юри-дичного консультування як одного із видів юриди-чної професійної діяльності потребує наявності у юриста-практика не тільки глибокого знання "тра-диційного законодавства" але й обов’язкове ура-хування ним і такого явища як "правова менталь-ність" особи [2]. Я. Хуса (J. Husa) звертався до аналізу питання національного правового мента-літету як такого, обов’язковість висвітлення котро-го при дослідженні особливостей функціонування тієї чи іншої правової системи закономірно припу-скає методологія сучасного порівняльного право-знавства [3]. Р. Церчіа (R. Cerchia) вказувала на вплив правової ментальності на процес форму-вання правових норм (з огляду на аналіз відносин таких суб’єктів права як "принципал" і "агент") [4, с.135, 160, 260] тощо. Проте, незважаючи на досягнуті істотні резуль-тати дослідницьких розвідок, у зазначеній сфері наукового знання усе ще можна виявити певні прогалини: відсутність розгорнутого аналізу спів-відношення понять правовий менталітет і правова 
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ментальність, правовий менталітет особи і правова культура особи, відсутність класифі-кації народних юридичних прислів’їв в їх зв’яз-ку з методологією пізнання правового мента-літету тощо. Відповідно, метою статті є уточнення визначення поняття правового ме-нталітету як структурно-функціональної скла-дової правосвідомості на основі встановлення взаємозв’язку правового менталітету і юриди-чних прислів’їв як засобів його пізнання, котрі загалом мають не тільки позитивний, але й негативний зміст. Новизна роботи насампе-ред полягає у дихотомічному групуванні юри-дичних прислів’їв за їх змістом, їх позицію-ванні як складових і "позитивної", і "негативної (нігілістичної)" правосвідомості особи, устано-вленні й обґрунтуванні факту, що правовий менталітет загалом припускає в емоційно-раціональному плані дуалістичне сприйняття людьми явищ правової дійсності. Завдання статі – розкрити взаємозв’язок правового ме-нталітету з такими відносно самостійними елементами правосвідомості як правове мис-лення, правова ідеологія, сформулювати ви-значення поняття правового менталітету як результат використання лінгвістичного засобу його пізнання. Правовий менталітет у контексті структури правосвідомості Якщо орієнтуватись на відносно усталену в загальнотеоретичній юриспруденції термі-нологію [5, с.380–383], то в структурі правос-відомості традиційно розрізнюють: правову ідеологію, правову психологію. Іноді в струк-турі правосвідомості розрізнюють: ідеологічні, психологічні, поведінкові елементи [6, с.264–265]. Пропонується й новий підхід до структу-ри індивідуальної правосвідомості, у межах якої виокремлюються три основних компоне-нти: "правова ідеологія", "аксіологічна мента-льність", "правова психологія" [7, с.3–10]. В структурі правосвідомості за таким критерієм як роль та місце у правосвідомості також є підстави розрізнювати як відносно самостійні елементи: правовий (юридичний) світогляд; правове (юридичне) мислення; правовий (юридичний) менталітет. Юридичний світогляд, юридичний менталі-тет, юридичне мислення являють собою певні структурно-функціональні підсистеми правос-відомості як системного утворення. Юридич-ний світогляд є ведучим елементом структури правосвідомості. Юридичне мислення – еле-мент структури правосвідомості, який займає 

проміжне місце між юридичним світоглядом і юри-дичним менталітетом, котрі визначають його істотні особливості. Юридичний менталітет, як типовий і усталений зміст правосвідомості, насамперед як зміст її глибинного рівня, є фундаментальним елементом її структури. Зазначені особливості співвідношення юридич-ного світогляду, юридичного менталітету, юридичного мислення пояснюються тим, що, орі-єнтуючись на позицію Г.В. Паластрової [8, с.133–142], необхідно бачити: загалом з точки зору на "постановку питання про співвідношення категорій "правова свідомість", "юридичний світогляд", "юридичний менталітет"... однозначного вирішен-ня проблеми немає". Але, якщо розуміти юридич-ний світогляд як систему "властивих тій чи іншій цивілізації поглядів на державу і право... то він у всіх його проявах (критичному або апологетично-му) є провідним елементом структури правової свідомості (курсив мій – А.Ш.), його ідейно-раціо-нальним і емоційно-вольовим компонентом" (ві-дображається у відповідних правових знаннях, почуттях, навичках, звичках). Прикладом юридич-ного світогляду може бути європейський юридич-ний світогляд (результат історичного та культур-ного розвитку західної цивілізації), для якого характерна система уявлень про право як провід-ний чинник розвитку суспільства і держави, "ідея суспільного договору, верховенства прав людини, глобального універсального правового порядку і правосуддя" [8, с.133–142], "ідея солідарності" [9] тощо. Зазначене свідчить, що юридичний світо-гляд, як і будь-який інший світогляд, насамперед являє собою певне ідеологічне явище (без низки системоутворюючих "ідеологічних елементів" будь-який "світогляд" вже є не стільки світоглядом, скільки спогляданням як пасивним відображенням у свідомості людини об’єктивної реальності). Оскільки в структурі правосвідомості правовий менталітет – це "найбільш глибинний і в силу цьо-го стійкий феномен, який відображає зміст і зна-чення існуючих або тих, що існували в минулому правових реалій", він – "основа для формування та прояву (курсив мій – А.Ш.) правосвідомості, юридичного світогляду, правового мислення" [8, с.133–142]. В основному аналогічна позиція прита-манна й іншим авторам. Так, наприклад, із точки зору Д.В. Мєняйло [10, с.13–20, 48–70, 87–105, 160–165] правовий менталітет "є нижчою сходинкою, глибинним відображенням існуючих правових реа-лій". Між правосвідомістю, правовим світоглядом, правовим мисленням і правовим менталітетом іс-нує органічна єдність, тісна взаємодія: правовий менталітет "дає основу для формування та прояву 
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правосвідомості, правового світогляду, пра-вового мислення, в той час як ті є засобами для його внутрішнього життя (підживлення) і функціонування". Правовий менталітет в кон-тексті тієї чи іншої національно-правової сис-теми – це насамперед "усвідомлені і неусві-домлені, історично сформовані специфічні, найбільш типові й усталені для певного суспі-льства (нації, етносу, народності)" елементи його правосвідомості. Наприклад, особливості російського публічно-правового й приватно-правового менталітету відображаються, зок-рема, "в правових уявленнях, які містяться в прислів’ях, приказках, висловах, міфах, били-нах, казках, котрі є усною формою прояву на-родної правової культури" (відповідні правові уявлення вказують, підкреслюють: "загальне" визнається більш важливим, ніж "приватне"; у взаєминах із суспільством, державою у індиві-да завжди "більше обов’язків, ніж прав" тощо). Свої особливості характерні і для "української національної правової ментальності" [11]. Кожна нація має певні особливості свого менталітету, зумовлені процесом її історично-го розвитку. Наприклад, в Японії після 1945 року (після так званої "вестернизації Японії") існують "передбачені законами£ демократи-чні інститути", але "японці не полюбляють втручатися в суспільні справи й віддають пе-ревагу, щоб ними управляли сильні світу цьо-го". У цілому "ідея права в їхній свідомості як і раніше пов’язана з покаранням і в’язницею; право – ненависна річ; чесні люди повинні цуратися права", тому "доводиться визнати, що наявність кодексів, ієрархічної й суворо регламентованої судової системи не змінили рішуче традиційну ментальність". Для пересі-чних громадян є характерним те, що одразу зазвичай "ніхто не звертається до суду для здійснення своїх прав, як це передбачено ко-дексами" (визначаючись у своїй соціальній поведінці японці віддають перевагу так зва-ним гірі – нормам поведінки, установленим "для кожного виду людських взаємин традиці-єю"). Звернення до суду, на думку японців, – "поведінка, гідна осуду, і, раніше ніж піти на це", для вирішення конфлікту вони спочатку "шукають різного роду посередників" [12, с.373–374]. У той же час, приміром, для шведського менталітету є характерним наявність у суспі-льній правосвідомості глибокої поваги (інакше кажучи, "традиції поваги") до Уповноваженого з прав людини. Пояснюється це, зокрема, 

тим, що інститут Уповноваженого ("омбудсмана") уперше виник саме у Швеції (шведське слово "ombud" означає "уповноважений", "депутат"), іс-торично він існує у цій країні майже понад 200 ро-ків як результат прийняття відповідного конститу-ційного акту (Форма правління від 06.06.1809 р.) [13, с.39]. Відповідно у Швеції, як і в низці інших країн, де ставлення до Уповноваженого також ре-ально є аналогічним, одного лише телефонного дзвінка Уповноваженого державному службовцю, який порушує права людини, завжди вистачає, щоб ця особа негайно припинила чинити відповід-не правопорушення (оприлюднення у ЗМІ інфор-мації про відсутність адекватної реакції на звер-нення Уповноваженого завжди однозначно буде дуже резонансним, спричинить у суспільстві ши-року негативну реакцію). Правовий менталітет як ідеальне явище (один із аспектів, "модусів" право-свідомості) завжди знаходить свій зовнішній вираз у певних традиційних формах юридично значущої поведінки (в усталених повсюдних стандартних "реакціях") у відповідних типових юридично зна-чимих ситуаціях. На сьогодні необхідно визнати, що незважаючи на низку проведених досліджень, уявлення про "правовий менталітет" усе ще є, образно кажучи, лише видимою верхівкою айсбергу. Приміром, існує проблема з’ясування у контексті зв’язку з правовим менталітетом ролі та місця архетипів як явища колективного підсвідомого ("архетип" – це початковий образ, прообраз: термін утворено від грецьких слів, що перекладаються як "початок" і "тип, образ"). Архетипи (за К.-Г. Юнгом), на від-міну, приміром, від комплексів як головних струк-турно-функціональних елементів особистісного несвідомого (за З. Фрейдом), являють собою певні основоположні вроджені психічні структури колек-тивного несвідомого, що спонтанно визначають як мислення, так і поведінку людини [14] (їх основні види: "Тінь", "Персона" [15, с.24–50, 70–110]).  Питання про архетипи української менталь-ності [16] необхідно бачити у контексті української культури. Архетипи української культури (за ло-гікою речей її органічною складовою є і правова культура) як певні символи (являють собою уза-гальнення досвіду минулих поколінь) знаходять прояв у тих чи інших національних "міфах", "казках", "традиціях", "обрядах" тощо. З огляду на "специ-фіку ментальної свідомості українців" (загалом їм "притаманні надмірна розчуленість, сердечність, релігійність, мрійливість та задумливість. Уміння серцем жити вважається однією з кращих рис ме-нталітету українського народу" [17, с.113]), відпо-відні символи, можна, за необхідності знайти, 
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приміром, і в юридичних прислів’ях як складо-вій українського фольклору. Правовий менталітет і юридичні прислів’я, їх взаємозв’язок Юридичні прислів’я ("Бережи порядок і по-рядок збереже тебе", "Не спіши карати, спіши вислухати", "Спершу розсуди, а потім засуди" тощо) невіддільні від правового менталітету, оскільки мова є матеріалом, котрий дозволяє досліджувати менталітет різних народів (осо-бливості їх характеру, складу душі, складу ума [18]). З огляду на людей як носіїв різних мов і культур, "прислів’я є образним засобом вираження світосприйняття", особливостей "ментальності народів" [19, с.110]. Серед них є – інтернаціональні, загальні для багатьох народів. Наприклад, прислів’я "факти – упер-та річ" (в англомовних країнах: "facts are stubborn things" [20 ] відоме не тільки слов’я-нам, англійцям, французам (для юриста-практика "факти" як "уперта річ" – це факти, що мають статус "процесуальних доказів", аргументів логіки доказування). У площині дослідження правосвідомості особи, юридичні прислів’я і приказки, пишуть науковці, відо-бражають "архетипічні матриці" як складову буденної свідомості людини, її ставлення "в різні історичні епохи до права£ правової дій-сності" [21, с.504]. Оскільки існує "картина світу в прислів’ях" як частина "цілісної мовної картини світу" [19, с.109], можна казати, що існує у правосвідо-мості людини і "мовна картина правової дійс-ності" як певна система її поглядів ("думок", невіддільних від "слів"). Кожне юридичне при-слів’я фактично є одним із таких правових поглядів. Поглядів, пов’язаних з тим чи іншим явищем правової дійсності, або, інакше кажу-чи, – правовим явищем ("договір", "закон", "правосуддя", "правопорядок" тощо). Напри-клад, східнослов’янське народне прислів’я про гроші: "Договір дорожчий за гроші" відо-бражає думку, що для представника даного народу "духовне більш важливе ніж матеріа-льне" [19, с.113]. У вербально-асоціативному плані (як і у плані "логіки речей") можна поба-чити зв’язок зазначеного прислів’я з класич-ною мовою права. Певною мірою зазначене прислів’я фактично є смисловим (ідейним) аналогом принципу pacta sunt servanda ("до-говори слід виконувати") як принципу регулю-вання договірних відносин, сформульованому юристами Стародавнього Риму, котрий є принципом і сучасного права [22], і, відповід-

но, принципом сучасного правового мислення (практичного, теоретичного). У даному контексті доцільно зазначити, що се-ред юридичних прислів’їв є прислів’я не тільки з позитивним (вказують на "правильне" у сфері дії права), але й з негативним (вказують на "непра-вильне" у сфері дії права) змістом. Якщо перші припускають позитивне ставлення до певного варіанту поведінки як поведінки не "злочинної", а "правочинної", "правозгідної", "правомірної", то останні часто-густо виражають відверто негатив-не ("нігілістичне") ставлення до тих чи інших правових явищ. Приміром, в народному середо-вищі ще "в сиву давнину" виникли чисельні юри-дичні прислів’я, котрі не виражають повагу до за-кону і суду: "Закон – дишло, куди повернув, туди й вийшло", "Закон, що стовп: не перескочити, але обійти можна", "Закон, що павутина: джміль про-летить, а муха залишиться", "Що нам закони, коли судді знайомі", "Суддя, що тесляр: що забажає, те й вирубне", "Коли гроші говорять, правда мовчить" тощо [23, с.197–199]. Актуальність такого роду прислів’їв на жаль усе ще має відношення і до ха-рактеристики сьогодення України ("Загалом пра-вова свідомість українського суспільства характе-ризується дослідниками як глибоко нігілістична", – пишуть науковці, хоча "теперішній стан правосві-домості та правового менталітету українського суспільства не повинен оцінюватися суто негатив-но" [24, с.69, 72]). Якщо прислів’я і приказки є узагальнюючим, іс-торично сформованим поколіннями людей лаконі-чно-мовним виразом народного досвіду, народної мудрості, є зразками "національної логіки та сві-тооцінки, що сприяє виявленню менталітету" да-ного етносу [25, с.72], то народні юридичні прис-лів’я і приказки (за логікою речей) є одним із тих дослідницьких засобів, котрі сприяють виявленню особливостей правового менталітету даного народу. З соціально-психологічної точки зору, правовий менталітет, як і будь-який інший "менталітет", на-самперед являє собою "своєрідний склад" людсь-кої психіки [26, с.175]. Менталітет (терміни "мента-літет" і "ментальність" в їх традиційному значенні є синонімічними) – це "система поглядів на світ представників різних лінгвокультурних спільнот", їх "усталені (курсив мій – А.Ш.) інтелектуальні та емоційні особливості" (їх певний "склад розуму"), "спосіб бачення світу", коли думка і емоція невідді-льні одне від одного [19, с.110]. У контексті соціа-льно-правової психології ("Масова правова психо-логія£ проникає корінням в народні традиції, звичаї, в глибини колективного несвідомого" [27]), 
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правовий менталітет – складова "народної правосвідомості", правосвідомості мовно од-норідного населення країни як соціального середовища у межах котрого в процесі пра-вової соціалізації особи формується правосві-домість будь-якої конкретної людини. При цьому, правовий менталітет – не просто складова, а основа змісту правосвідомості, що підтверджується насамперед "усталеніс-тю" як його ознакою, характеристика котрої невіддільна від аналізу "сфери неусвідомлю-ваного", а також, зокрема, його здатністю ви-конувати в межах правосвідомості системоут-ворюючу функцію (визначає особливості і правого мислення, і правового світогляду). Не випадково поняття правового менталітету зазвичай пов’язують з рівнем правосвідомос-ті, котрий визначається як глибинний рівень. Приміром, Ю.М. Оборотов пише, що право-вий менталітет являє собою глибинний рівень правосвідомості народу, окремої особи, який включає свідоме та неусвідомлене сприйнят-
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Шульга А.М. Правовой менталитет как составляющая правосознания и объект познания Раскрывается взаимосвязь правового менталитета с такими относительно самостоятельными структурно-функциональными элементами правосознания как правовое мышление, правовая идеология. Доказывается целе-сообразность понимания правового менталитета как типовой и устойчивой основы содержания правосознания, ко-торая определяет целостное восприятие людьми явлений правовой действительности, особенности их правового мышления, правового мировоззрения. Установлен и обоснован факт, что в эмоционально-рациональном плане правовой менталитет в целом предполагает дуалистическое (позитивное, негативное; осознаваемое, неосознавае-мое) восприятие людьми явлений правовой действительности. Исследование народных юридических пословиц, различая их виды по их содержанию, представлено как одно из средств познания правового менталитета. Сформу-лировано определение понятия правового менталитета как результат использования лингвистического средства его познания. Ключевые слова: правовая социализация личности; народные юридические пословицы *** Shulha A.M. The Legal Mentality as a Component of Legal Awareness and the Object of Cognition The author of the article has studied the problem of the correlation of legal mentality, legal thinking and legal world-view. The author has proved the expediency of understanding the legal mentality as a typical and established basis of the content of legal awareness, which determines the coherent people’s perception (conscious, unconscious, positive, negative) of the phenomena of legal reality, features of their legal thinking, legal world-view. Legal mentality is an internal factor of legally significant behavior. The study of folk legal proverbs has been represented as one of the means of cognition of legal men-tality. The author has concluded about the existence of language situation of legal validity within a person’s legal awareness as the system of beliefs (opinions) associated with certain phenomena of legal reality ("contract", "law", "justice", "rule of law", etc.). The author has presented in own interpretation the folk proverb of the Eastern Slavs about money: "The contract is more expensive than money" as semantic (ideological) analogue of the principle of pacta sunt servanda ("contracts should be executed"). Overall proverbs with positive content have been distinguished among legal proverbs (pointing to the "cor-rect" in the scope of the law action) and negative content (indicating "wrong" in the sphere of the law action). In general legal mentality understands as a fundamental element of the structure of legal consciousness. Correlation analysis of legal men-tality, legal thinking and legal world view is conducted first of all with the use of formally-logical research method. Usage of axiology and hermeneutics methods of research in work based on oriented possibility of clarification of determination the concept of legal mentality on such means of his cognition as folk legal proverbs that objectively cannot understand as the homogeneous phenomenon. Every nation has the certain features of the mentality, predefined by the process of her histori-cal development (work represents the corresponding examples of "traditional behavior" as an external expression of nation-ally-legal mentality). Key words: legal socialization of a person; folk legal proverbs 
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УДК [342.951:35.072.2]343.535 DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.2008577 Б.В. ЯРИНКО, арбітражний керуючий, здобувач Національного університету  біоресурсів і природокористування України,  м. Київ, Україна; e-mail: bohdansatnewwork@gmail.com; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6448-9111 АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОВІДНОСИНИ  У СФЕРІ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ  АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ ЯК СПОСІБ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ІНТЕРЕСУ  В ПРОЦЕДУРАХ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ  (З УРАХУВАННЯМ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ) B.V. YARYNKO, Arbitration Manager, Applicant of a Ph.D., National University of Life  and Environmental Sciences of Ukraine,  Kyiv, Ukraine; e-mail: bohdansatnewwork@gmail.com; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6448-9111 ADMINISTRATIVE LEGAL RELATIONS IN FIELD OF CONTROL  FOR THE ACTIVITY OF ARBITRATION MANAGERS AS A WAY  OF PROVIDING PUBLIC INTEREST IN PROCEDURES FOR INSOLVENCY (ACCORDING TO FOREIGN EXPERIENCE)  Постановка проблеми Процеси, які відбуваються в сучасній еко-номіці, є об’єктом державного управління та контролю, як безпосередньо, так і через сис-тему спеціально створених суспільних інсти-тутів, що дозволяють зробити економічні про-цеси саморегульованими. Таким, зокрема, є інститут правового регулювання процедур, що здійснюються у процесі відновлення пла-тоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Даний правовий інститут сприяє системному розв’язанню накопичених у дія-льності господарюючого суб’єкта протиріч і помилок, та до певної міри адекватному захи-сту інтересів кредиторів, шляхом застосуван-ня прозорих процедур управління майном та використання всіх можливостей для віднов-лення нормальної діяльності господарюючого суб’єкта задля запобігання його ліквідації як крайнього, але вимушеного заходу. Проте, держава і суспільство зацікавлені в тому, щоб не допускати різного роду зловживань у даній сфері, аби процедура банкрутства не перет-ворювалась на інструмент незаконного збага-чення, ухилення від виконання цивільно-

правових, господарських та податкових зо-бов’язань, зобов’язань по оплаті праці та реаліза-ції різного роду рейдерських схем. Дієвим запобіжником проти таких явищ може стати відпрацьована система державного контро-лю за діяльністю ключового діючого суб’єкта в сис-темі правовідносин у сфері банкрутства – арбітра-жного керуючого. Особливої важливості правовий інститут державного контролю за діяльністю арбіт-ражного керуючого набуває в умовах довготрива-лої економічної кризи, коли загострюється суспільна потреба в "перезавантаженні" економічної системи – ефективному очищенні економічних відносин від тягаря безнадійних майнових зобов’язань. Вивчення та вдосконалення поняття контролю за діяльністю арбітражного керуючого не можна недооцінювати, оскільки це дозволяє більш широ-ко та повно закласти фундамент нових якісних змін та нововведень системи адміністративно-правового статусу арбітражних керуючих. Існує як широке поняття контролю в сенсі дія-льності, що має місце в роботі усіх державних ор-ганів, так і позиції, коли контроль розглядається у вузькому контексті – як діяльність органів, наділе-них функцією контролю, що є основним видом їх 
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роботи, і які за допомогою притаманних їм форм, методів та визначених процедур здійс-нюють контроль [1], за твердженням О. Анд-рійко. Іншими словами, державний контроль – це всеохоплюючий контроль, який стосується і має місце у будь-якій сфері суспільних відно-син, а контроль за діяльністю арбітражних керуючих, співвідноситься з ним як частина з цілим. Державний контроль та нагляд за діяльніс-тю арбітражних керуючих, як і контроль та нагляд в цілому, можна характеризувати як управлінську діяльність і як правове явище, оскільки мова йде про здійснення управлінсь-ких функцій держави, шляхом їх делегування відповідним органам а також про спосіб гара-нтування правопорядку та законності у суспі-льних правовідносинах відновлення плато-спроможності боржника або визнання його банкрутом. Ю. Битяк виділяє такі способи забезпечен-ня законності та дисципліни: контроль, нагляд, звернення громадян [2]. Авторський колектив під головуванням С Ківалова розглядає наве-дені категорії забезпечення законності через призму: контролю, адміністративного нагляду, звернення громадян до державних органів із заявами, пропозиціями, скаргами із питань за-безпечення законності [3]. Спеціальними пра-вовими засобами забезпечення законності, відображеними в роботах В. Краснова, є: пра-вові гарантії, контроль, нагляд, примус, оскар-ження, заохочення, відповідальність [4, с.124]. Контрольно-наглядова діяльність за твер-дженням Г. Бистрик – це одна з основних форм правової діяльності держави, яка здійс-нюється державою шляхом видання контроль-но-правових актів або рішень, що приймають-ся відповідними органами державної влади і має на меті забезпечення перевірки відповід-ності дій суб'єктів та об'єктів правового регу-лювання чинному законодавству, сприяння режиму законності і правопорядку [5, с.115]. В той же час, наука адміністративного пра-ва поки що обходила своєю увагою адмініст-ративні правовідносини в діяльності арбітра-жного керуючого, що є наразі завданням цієї роботи. Метою статті є на основі вивчення іноземного досвіду правового регулювання формування комплексного теоретичного уяв-лення про суб’єктів і засоби контролю у сфері діяльності арбітражних керуючих, про адміні-стративно-правовий характер відносин конт-

ролю та їх прямий взаємозв’язок з забезпеченням публічного інтересу в діяльності арбітражного ке-руючого. Дане дослідження покликане встановити характер адміністративних правовідносин щодо реалізації публічного інтересу в процедурі непла-тоспроможності через контроль за діяльністю арбі-тражних керуючих. Новизна дослідження полягає в теоретичному окресленні інституту контролю за діяльністю арбітражних керуючих як засобу реалі-зації публічного інтересу і практичних пропозиціях щодо удосконалення регулювання адміністратив-них правовідносин щодо забезпечення публічного інтересу в діяльності арбітражного керуючого. Контроль за діяльністю арбітражних керуючих як предмет адміністративних правовідносин та засіб забезпечення публічного інтересу Слід зазначити, що відмежування галузевої приналежності окремих правовідносин, що реалі-зуються в межах комплексу різногалузевих право-відносин, завжди є непростим завданням, оскільки всі правовідносини спрямовані на оптимальний ступінь впорядкованості і відповідності тим суспі-льним завданням, які вирішують відповідні суспі-льні відносини. Так, найбільш абстрактним за-вданням арбітражного керуючого є те саме, що і в цілому завдання інституту правового регулювання неплатоспроможності – адекватне управління май-новими економічними відносинами, стимулювання і розвиток підприємницької ініціативи, недопущення тривалої стагнації, або сповільнення економічних відносин через накопичення безнадійної заборго-ваності, знаходження оптимального балансу між інтересами економічних суб’єктів та використання всіх можливостей для відновлення платоспромож-ності і діяльності економічних суб’єктів.  З нашої точки зору, будь-яка суспільна інститу-ція, покликана вирішувати і усувати протиріччя і конфлікти в суспільстві, підвищувати ступінь упо-рядкованості суспільних відносин, які постійно ускладнюються і удосконалюються, утворює сво-єю діяльністю, врегульованою нормами права, певний адміністративно правовий інститут. Це стосується як різного роду державних органів, ор-ганів виконавчої влади, спеціалізованих органів з особливим статусом, всього, що можна об’єднати під терміном "публічна адміністрація", і не в мен-шій мірі також і недержавних суб’єктів, таких як різ-ного роду саморегулівні громадські організації, ор-гани суддівського самоврядування, організації адвокатів, нотаріусів, експертів та їх професійні спільноти, природоохоронні, антикорупційні гро-мадські організації, організації у сфері захисту прав споживачів, органи медіації і посередництва у ви-рішенні трудових і господарських спорів, тощо.  
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В наведений ряд спеціалізованих інституцій, чия діяльність має публічно-правових харак-тер і реалізується в тому числі і у вигляді від-повідних адміністративних правовідносин, у повній мірі вписується інститут арбітражного керуючого, адміністративно-правовий статус якого, особливо що стосується адміністратив-ної підконтрольності його різним суб’єктам, представляє певний інтерес. Логічно в даному контексті звернутись до досвіду з одного боку, країн ближнього зару-біжжя, що знаходяться в схожих з нами умо-вах, а з другого боку – до розвинених західних країн, що є орієнтиром в побудові цивілізова-них економічних відносин. Так, у РФ під зага-льним терміном "арбітражний керуючий" фун-кціонують три види суб’єктів, що залучаються у процедуру банкрутства на різних стадіях, але на відміну від законодавства України ро-сійська правова система знає термін "адмініс-тративний керуючий", що використовується в окремих видах процедур банкрутства [6, с.21].  Навіть суто термінологічно це відсилає нас до царини адміністративного права, діяльнос-ті держави у сфері публічного адмініструван-ня, а отже характеризує і цю особу, і частково арбітражного керуючого в трьох інших "іпос-тасях" відомих і в нашому законодавстві, як агента публічного інтересу. Відмічаються також певні правові пробле-ми щодо розмежування правового статусу тимчасового, зовнішнього, адміністративного та конкурсного керуючого та належність у них спільної якісної характеристики, що дає мож-ливість виконувати ці функції, та загальних вимог, які класифіковані як вимоги щодо ком-петентності, вимоги щодо неупередженості арбітражного керуючого, а також вимоги, при-значенням яких є вирішення проблем, безпо-середньо не пов’язаних з діяльністю арбітра-жного керуючого [7, с.5]. На цьому варто закцентувати увагу, адже висунення певних кваліфікаційних вимог – це не що інше, як форма контролю за діяльністю арбітражного керуючого, адже це по суті єди-ний учасник справи про банкрутство, до якого висуваються суворі формальні вимоги. Для того, щоб бути стороною у справі, наприклад, достатньо лише мати документи, що підтвер-джують заборгованість. Окремі процедури та вимоги контролю за  діяльністю арбітражних керуючих  в іноземному законодавстві Як зазначає Крейг Н. Аверч (Craig Н. Averch), проблемними є процедури, які забезпечують 

вибір арбітражного керуючого з урахуванням го-лосу кредиторів, маючи очевидно на увазі значний ступінь упередженості самих конкурсних кредито-рів, а як наслідок і їх креатури [8, с.29]. З цієї точки зору законодавство України є більш прогресив-ним, оскільки призначенням арбітражного керую-чого на виконання тієї чи іншої функції відбуваєть-ся господарським судом, можна сказати в розпорядчому, адміністративному порядку, в уся-кому разі це точно не акт здійснення правосуддя, і в основі його акт адміністративного розсуду суду.  Виникнення самостійного інституту адміністра-тивно-правового регулювання і контролю у діяль-ності арбітражних керуючих в США знаменував собою Акт про реформу законодавства у сфері банкрутства, який переклав обов’язки з підбору і атестації арбітражних керуючих, які до цього здій-снювались судом, на спеціальний орган виконав-чої влади, що функціонує у різних штатах. Метою, на думку Рафаеля І. Пардо (Rafael I. Pardo) та Ке-трін А. Уоттс (Kathryn A. Watts) було намагання зняти з судів функцію, яка могла вплинути на їх упередженість і фактично перекладала на суд ча-стину відповідальності за діяльність арбітражного керуючого, що є невластивою для суду функцією [9, с.14]. Очевидно, що законодавець зрозумів, що адміністрування справи про банкрутство, в тому числі кадрове забезпечення – це адміністративна функція взагалі-то суду не властива, що і зумови-ло таку міграцію і кристалізацію адміністративно-правового інституту. Ця думка цілком відповідає авторським міркуванням, згідно яких ані виконав-ча, ані судова влада не повинна приймати на себе відповідальність за економічні наслідки діяльності арбітражного керуючого, а лише контролювати відповідність процедури його діяльності законо-давству у справі (суд) та контролювати його дія-льність по всіх справах, включаючи скарги, до-тримання кваліфікаційних вимог, проходження атестацій, тощо (виконавча влада) . Значний масив норм щодо неупередженості, недопустимості конфлікту інтересів та високої від-повідальності арбітражного керуючого, як вважа-ють Юньцянь Сюй (Yongqian Xu) та Хайшинг Чжан (Haizheng Zhang), міститься в законодавстві Ки-тайської Народної Республіки, в якому подібний суб’єкт з’явився лише в 2006 році, зокрема зазна-чається, що арбітражний керуючий є представни-ком публічного інтересу, і в процедурах нікого з сторін справи не представляє, а є самостійним суб’єктом з власною функцією [10, с.98]. Як правило, федеральним керуючим може бу-ти юрист, який спеціалізуються у справах про не-спроможність [11]. Такі особливості правової сис-теми США, як "множинність юрисдикцій" і дуже 
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сильна судова система зумовили появу уніка-льної практики вирішення справ про реоргані-зацію і банкрутство, що представлена зако-ном – Кодексом про банкрутство 1979 року, який входить Титулом 11 до Зводу федера-льних законів США [12]. Інститут арбітражного управління Велико-британії побудований за принципом саморе-гулювання. Практикуючий спеціаліст з не-спроможності співпрацює з боржником або його кредиторами на договірних засадах. Та-кож, як зазначають Кемпсон Е. (Kempson E.) та Ю.В. Чорна, за неможливості підприємству найняти практикуючого спеціаліста або відсу-тності у нього коштів на покриття судових ви-трат судом буде призначено офіційного керу-ючого – державного службовця [13; 14, с.57]. У Великобританії владними повноважен-нями у сфері банкрутства наділена Служба у справах про неспроможність. Вона є виконав-чим агентством Департаменту торгівлі та промисловості Великобританії та виконує свої функції через офіційних управляючих. Офі-ційні управляючі є державними службовцями та працюють при судах. Служба діє в Англії та Уельсі на підставі Закону Великобританії "Про неспроможність", Закону Великобританії "Про дискваліфікацію директорів компанії" 1986 року та Закону Великобританії "Про компанії" 1985 року. Інститут арбітражного управління Великобританії заслуговує особливої уваги. Так британському конкурсному процесу відомі два види керуючих: перші є державними слу-жбовцями; другі – самозайняті особи – прак-тикуючі спеціалісти з неплатоспроможності [14, с.57].  Право на здійснення професійної діяльно-сті у сфері неплатоспроможності фізичні осо-би можуть отримати двома способами, які передбачають: – отримання ліцензії однієї з кількох про-фесійних організацій, членом якої є така особа. Факт членства є обов’язковою умовою отримання ліцензії. Професійні організації об’єднують представників певної професії на певній території, і їхній офіційний статус має бути визнаний уповноваженим державним органом. – отримання права на здійснення діяльно-сті від уповноваженого державного органу. Цей спосіб використовують, якщо фізична особа не може бути членом професійних ор-ганізацій (не є одним із представників профе-сії, які об’єднані в такі організації) [15]. 

Адміністративно-правові засоби контролю  за діяльністю арбітражних керуючих в Україні В Україні правове становище органів держав-ного контролю за діяльністю арбітражних керую-чих, повноваження, функції контролюючих органів, а також їх розмежування визначаються Законом [16], та Порядком контролю за діяльністю арбіт-ражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) [17].  Особа, яка бажає надавати професійні послуги у сфері неплатоспроможності, зобов’язана склас-ти іспит і мати гарантію компенсації збитків, запо-діяних її професійною діяльністю. Регулювання і контроль професійної діяльності у сфері неплато-спроможності здійснюється через інститути само-регулювання і державні інститути, зокрема через уповноважений державний департамент, до скла-ду якого входять і представники професійних ор-ганізацій.  У перевірках діяльності арбітражного керуючо-го беруть участь представники державного органу з питань банкрутства та його територіальних ор-ганів з можливістю залучення найбільш досвідче-них і висококваліфікованих арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, лікві-даторів) у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства [18].  Крім того, до кола завдань арбітражного керую-чого входять такі форми реалізації публічного інте-ресу як погашення податкових, трудових і соціаль-них зобов’язань боржника, надання обґрунтованих відповідей на депутатські звернення і запити, звер-нення громадян і громадських організацій, узго-дження та затвердження своїх організаційно-розпорядчих дії в господарському суді, врахуван-ня позиції органів місцевого самоврядування і до-тримання законодавчо визначених процедур при вирішенні долі об’єктів соціального призначення в межах територіальної громади. В свою чергу, по кожному з комплексів перерахованих правовідно-син щодо забезпечення публічного інтересу арбіт-ражний керуючий є підконтрольним відповідним суб’єктам контрольних повноважень. Звідси існує необхідність постійного державного контролю за неухильним слідуванням арбітражного керуючого приписам законодавства. Специфічні права і обов’язки в межах адміністративного права і специфіка адміністративної відповідальності, включаючи всі її аспекти, дає підстави вести мову про самостійний правовий інститут контролю за діяльністю арбітражного керуючого. Дані правовідносини за своїм змістом вклада-ються в предмет адміністративного права в частині здійснення управлінської і організаційної діяльності 
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в суспільстві, створення і забезпечення нале-жної роботи важливих соціальних інститутів. Висновки Проведене дослідження дозволило сфор-мулювати кілька тезових висновків, що є логі-чним наслідком опрацювання вихідних даних дослідження. 1. Адміністративно-правовий інститут кон-тролю за діяльністю арбітражного керуючого є пов'язуючою організаційною ланкою, за до-помогою якої інтегруються приватні інтереси господарюючих суб’єктів і публічний інтерес здійснення ефективної державної політики у сфері неплатоспроможності як загальна мета правовідносин у сфері банкрутства. 2. Метою діяльності арбітражного керуючо-го у справі про банкрутство є законне і одно-часно найбільш ефективне вирішення госпо-дарської справи про банкрутство, та задоволення прав і законних інтересів сторін у справі та інших осіб, права і законні інтереси яких пов’язані з даною справою, а також до-тримання публічного інтересу.  3. Досягнення цієї мети можливе за умови забезпечення розвитку адміністративно-пра-вових відносин контролю за діяльністю арбіт-ражного керуючого з боку органів держави та інститутів громадянського суспільства . 4. Особливим компонентом адміністратив-но-правового статусу арбітражного керуючого є його інституціональна взаємодія з органами 
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18. Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Ministerstvo yustytsiyi Ukrayiny [Approval of the Regulation on the Ministry of Justice of Ukraine]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (02.07.2014 No 228). Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, (54). 1455 (in Ukr.). Надійшла 29.08.2018 РЕКОМЕНДОВАНЕ ЦИТУВАННЯ (RECOMMENDED CITATION), АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS) Яринко Б. В. Адміністративні правовідносини у сфері контролю за діяльністю арбітражних керуючих як спосіб забезпечення публічного інтересу в процедурах неплатоспроможності (з урахуванням іноземного досвіду). Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 4. С. 149–155. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2018_4_15.pdf DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.2008577  Відмічається, що окрім господарсько-правових завдань арбітражний керуючий в кожній окремій справі скеровує свої дії на оптимальне забезпечення завдань економічного розвитку, найбільш повне і ефективне погашення податкових зобов’язань боржника, а також зобов’язань по виплатах трудового і соціального характеру. Аналогічні завдання і ме-ханізми відмічаються і при аналізі іноземного законодавства, та передбачають активний контроль процедур кваліфі-кації таких осіб та їх діяльністю у справах про банкрутство. Обґрунтовується висновок, згідно якого через контроль ді-яльності арбітражного керуючого реалізується публічний інтерес держави в сталому розвитку економічних відносин. Ключові слова: арбітражний керуючий; публічний інтерес; контрольна діяльність; адміністративні правовідносини  *** Ярынко Б.В. Административные правоотношения в сфере контроля за деятельностью арбитражных управляющих как способ обеспечения публичного интереса в процедурах не-платежеспособности (с учетом зарубежного опыта)  Отмечается, что помимо хозяйственно-правовых задач арбитражный управляющий в каждом отдельном производст-ве направляет свои действия на оптимальное обеспечение задач экономического развития, наиболее полное и эф-фективное погашение налоговых обязательства должника, а также обязательств по выплатам трудового и социаль-ного характера. Аналогичные задачи и механизмы, в иностранных юрисдикциях отмечаются и при анализе иностранного законодательства, и предусматривают активный контроль процедур квалификации таких лиц и их дея-тельностью по делам о банкротстве. Обосновывается вывод, согласно которого через контроль деятельности арбит-ражного управляющего реализуется публичный интерес государства в устойчивом развитии экономических отношений. Ключевые слова: арбитражный управляющий; публичный интерес; контрольная деятельность; административ-ные правоотношения *** Yarynko B.V. Administrative Legal Relations in the Field of Control over the Activities of Arbitration Managers as a Way to Ensure Public Interest in Insolvency Proceedings (Taking into Account Inter-national Experience) The place and role of administrative legal relations in the field of control over the activity of arbitration managers as a tool for securing public interest in bankruptcy proceedings are analyzed. It is noted that in addition to the economic and legal tasks of the arbitration manager, this person in each individual case directs his actions to optimally ensure the objectives of eco-nomic development, the most complete and effective repayment of tax liabilities of the debtor, as well as obligations for the payment of labor and social character. Similar tasks and mechanisms are noted in the analysis of foreign legislation and provide for active monitoring of the procedures for the qualification of such persons and their activities in bankruptcy cases. In addition, the tasks of the arbitrator include such forms of realization of the public interest as repayment of tax, labor and social obligations of the debtor, the provision of substantiated responses to deputy appeals and requests, appeals of citizens and public organizations, approval and approval of their organizational and administrative actions in economic court, taking into account the position of local self-government bodies and observance of legally determined procedures in resolving the share of social objects within that local community. In turn, for each of the complexes of the listed legal relations regarding the provision of public interest, the arbitration manager is controlled by the respective subjects of control powers. Hence, there is a need for constant state control over the strict adherence to the rules of the arbitration management. Specific rights and obligations within the limits of administrative law and the specifics of administrative liability, including all its aspects, give grounds to speak about an independent legal institution controlling the activities of the arbitrator. This legal relationship in its content is included in the subject of administrative law in terms of management and organizational activities in society, the creation, and maintenance of the proper work of important social institutions. As a result of the analysis, the conclusion is substantiated that the state's public interest in the sustainable development of economic relations is realized through control over the activity of the arbitration manager. Keywords: arbitration manager; public interest; control activity; administrative legal relations




