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ПРИТЯГНЕННЯ ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ  
ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ 256
Світенок М.І.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН  
ПІД ЧАС КАРАНТИНУ 260
Сенюта І.Я.
ОКРЕМІ ТРУДОВІ ГАРАНТІЇ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА  
ПРИ СКОРОЧЕННІ ЧИСЕЛЬНОСТІ АБО ШТАТУ 263
Солодовникова А.Д., Ганджа В.І.
ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ ЖІНОК В УКРАЇНІ ТА ІНШИХ КРАЇНАХ 267



7

Порівняльно-аналітичне право
♦

Соцький А.М.
САМОЗАЙНЯТА ОСОБА ЯК ОКРЕМИЙ СУБ’ЄКТ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН 271

РОЗДІЛ 6 
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;  
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО
Антонюк У.В.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЯКІСТЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ  
У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ 274
Бондарчук Н.В., Дубенкова М.А.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ 278
Єфремова І.І., Ломакіна І.Ю.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ АГРОБІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 282
Кирєєва І.В., Коробцова Д.В.
ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ  
ДЛЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  287

РОЗДІЛ 7 
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;  
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
Аблов Є.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПІДСУДНОСТІ ТА СТРОКІВ ВИРІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ,  
ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПРОХОДЖЕННЯМ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ 291
Більченко А.Г., Сайчук О.К.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ  
КАРАНТИННИХ НОРМ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ 294
Божук І.І., Фоменко Ю.О.
ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОЇ ДЕМОКРАТІЇ 297
Гарбінська-Руденко А.В., Сливка А.В.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВСТАНОВЛЕННЯ ТА СПЛАТИ ПОДАТКУ  
ІЗ ВЛАСНИКІВ СОБАК 300
Грищук А.Б.
ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: ПІДСТАВИ, ПОРЯДОК, НАСЛІДКИ 304
Дмитрик А.Б.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕДОБРОСОВІСНУ КОНКУРЕНЦІЮ 308
Дорофеєва Л.М., Корнєва Т.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
В СУЧАСНИХ УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 312
Журавель Я.В.
МЕХАНІЗМ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 317
Завадський А.А.
ІНФОРМАЦІЙНА ТА КІБЕРБЕЗПЕКА АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:  
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ (ДОСВІД США) 321
Іщук Д.О.
ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ 324
Козинець І.Г., Приходько В.О.
ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 328
Колеснікова М.В.
ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 332
Корнієнко М.В.
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ОСВІТНЬОЮ СФЕРОЮ  
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ) 335
Котельницька В.Л.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ СУДУ В УКРАЇНІ 339
Коц Д.В.
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ  
З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ В УКРАЇНІ  343
Кравченко І.А.
ОБ’ЄКТ СКЛАДУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 173  
КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 347
Левчук В.Д.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА КОДИФІКАЦІЇ  
ВІЙСЬКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РЕФОРМУВАННЯ  
ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 350
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Лозинський Ю.Р.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 357
Мельник В.І.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 360
Менів Л.Д.
ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ  
У СФЕРІ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 363
Миронюк С.А.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ  
ЗА СЕРВІСНО-ОБСЛУГОВУЮЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПОЛІЦІЇ 367
Моісєєв М.С., Андрійченко Н.С.
ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ  
ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ЇХ ЗДІЙСНЕННЯ1 371
Надобко С.В.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ  
У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ 375
Піддубний О.Ю.
ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ДОГОВОРУ ПОРІВНЯНО  
З МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИМИ ТА ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИМИ ДОГОВОРАМИ 378
Проць І.М.
ОКРЕМІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ОБМЕЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПРАВ  
І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 381
Сорока Л.В.
ОРГАНИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ 385
Тімашов В.О., Вашко Я.І.
СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 388
Топольніцький В.В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АВТОНОМНИХ СИСТЕМ ЗБРОЇ  
ЗІ ШТУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ 392
Ховпун О.С., Муляр Г.В.
МЕДИЧНА РЕФОРМА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ  
МІЖДЕРЖАВНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 397
Шамрук Н.Б., Ісаєнко К.С.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ  
СИСТЕМИ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ 401
Шморгун В.В.
ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ НЕЗАКОННОГО ВИКОРИСТАННЯ  
ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ  
ГОСПОДАРСЬКОГО ОБОРОТУ, ТОВАРІВ І ПОСЛУГ 405
Ярошенко А.С., Чечель А.О., Марочко А.А.
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ  
З УРАХУВАННЯМ ПОЗИТИВНОГО ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 408

РОЗДІЛ 8 
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;  
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО
Андрушко А.В.
СИСТЕМА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ СВОБОДИ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ  
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 412
Антонюк Н.О.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
В АСПЕКТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА МНОЖИННІСТЬ ЗЛОЧИНІВ 422
Горячковська Д.А., Кузина М.-О.С.
МЕТА ПОКАРАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 426
Губський В.Є., Тищенко К.С.
ОСВІТА ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ВИПРАВЛЕННЯ ТА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ  
ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 430
Дільна З.Ф., Устрицька Н.І.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ 433
Дунай В.О., Яцик Т.П.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ: ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД 437
Єдинак І.В.
РОЗГОЛОШЕННЯ ТАЄМНИЦІ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ ЯК ОЗНАКА ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ  
СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТТЕЮ 163 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ  
Й СТАТТЕЮ 267 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ 
ДОСЛІДЖЕННЯ 440
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Журок Н. Г., Курбатова Д.Л.
ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЗАСУДЖЕНИХ У ПРАКТИЦІ ЄСПЛ 444
Камінський П.В.
ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРИМУШУВАННЯ»  
У КОНТЕКСТІ СТ. 151-2 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 448
Ключникова Н.В.
ДОСВІД ЛИТВИ ТА ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ  
У ВИДІ ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ 452
Кукуріло Д.О.
ВІК, З ЯКОГО НАСТАЄ КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:  
УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО Й ЗАКОНОДАВСТВО ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ 455
Лубенець І.Г., Наумова І.В., Толочко Г.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ ІНТЕРНЕТ-КОРИСТУВАЧІВ (ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ) 458
Мицька О.І.
ОКРЕМІ ПРИНЦИПИ ПРИЗНАЧЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІМ ПОКАРАННЯ  
У ВИГЛЯДІ ШТРАФУ 463
Нанка А.О., Філімонова Ю.О.
ПРАЦЯ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 467
Нестерова І.А.
ЩОДО ДЕЯКИХ СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ  
ЗАПОБІГАННЯ ШАХРАЙСТВУ У СФЕРІ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ 470
Пересада Д.С., Івер І.О.
ІНСТИТУТ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ 474
Піттель А.І., Гармаш В.В.
РЕЖИМ ОСОБЛИВИХ УМОВ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ  
ПІД ЧАС ЕПІДЕМІЇ ВІРУСУ COVID-19 477
Потапова Л.В., Морозов Я.І.
СТАТТЯ 441 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ «ЕКОЦИД»  
ЯК КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПРОТИДІЇ ПОРУШЕННЮ ПРАВ ЛЮДИНИ  
НА БЕЗПЕЧНЕ І ЗДОРОВЕ ДОВКІЛЛЯ 482
Прокеіновa Маргіта, Менджул М.В.
ЕЛЕМЕНТИ КОРУПЦІЇ У ЗЛОЧИНІ ШАХРАЙСТВА В РАЗІ БАНКРУТСТВА  
ТА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 486
Скиба С.С.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ  
У ВИГЛЯДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УКРАЇНІ 489
Скок С.Г.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОВТОРНОСТІ  
ТА РЕЦИДИВУ УМИСНОГО ВБИВСТВА 493
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Стаття присвячена висвітлено особливості правосвідомості юриста як суб’єктивного відображення чинної правової дійсності. Авто-
ром акцентується увага на понятті «свідомість», яке вивчає багато інших наук, серед яких психологія, філософія та соціологія. Визнача-
ється, що різновиди свідомості дають можливість правникові осмислювати вищі закони духовного світу, формувати духовні думки, розу-
міти душевні якості інших людей, впливати на тіло через дух i душу, розуміти причини і наслідки втрати земних благ тощо. Досліджено 
зміст поняття правової свідомості особи та формування юриста як професіонала. Автором розкриваються основні ознаки професійної 
правосвідомості юриста, якими виступають професійне зайняття юридичною діяльністю, наявність спеціальної освітньої і практичної 
підготовки її суб’єктів, які утворюють професійну групу. Проаналізовано терміни «професійна правосвідомість» і «правосвідомість юрис-
та», що можуть вживатися для характеристики правової свідомості юристів як соціальної групи, якій притаманний якісно своєрідний 
(професійний) рівень сприйняття правових явищ. Визначено, що вона може бути представлена у двох основних формах: індивідуальній 
та груповій (корпоративна). Акцентована увага на правосвідомості юриста, до якої входять усі основні елементи світоглядної культури, 
саме культурне життя та культурне надбання людства. Тобто самі професійні знання ще не визначають змісту правосвідомості юриста. 
Запропоновано шляхи формування правосвідомості юриста, серед них такі: підвищення значущості релігійних, культурних і моральних 
цінностей, виховання належної професійної моралі, які регулюють дії і поведінку юриста у професійній діяльності. Встановлюється, що 
фахівець повинен мати не лише високу правову, але й моральну культуру, що базуються на загальнолюдських цінностях. Обидві куль-
тури органічно пов’язані. Моральна культура дозволяє юристу усвідомлювати власні помилки та розробляти шляхи їх виправлення, від-
чувати свою моральну відповідальність перед людьми, перед кожним громадянином. Визначається, що правосвідомість юриста сприяє 
об’єктивному розв’язанню юридичних конфліктів, які досить часто трапляються у професійній діяльності.

Ключові слова: правосвідомість, структура правосвідомості, форми правосвідомості, професійна свідомість юриста, професійний 
обов’язок.

The article deals with the peculiarities of the legal consciousness of a lawyer as a subjective reflection of the current legal reality. The content 
of the concept of legal consciousness of a person and formation of a lawyer as a professional is investigated. The author reveals the basic 
features of the professional legal consciousness of a lawyer, which are a professional activity in legal activity, the presence of special educational 
and practical training of its subjects forming a professional group. The author’s understanding of the term “professional justice” is given, which 
can be used to refer to a concept that reflects the legal consciousness of lawyers as a social group and qualitatively peculiar level of perception 
of legal phenomena. The basic signs of professional justice, which are professional activity, the presence of special educational and practical 
training of its subjects forming a professional group are investigated. The professional justice is substantiated, which can be investigated as the 
legal consciousness of lawyers, the essence and peculiarities of which are specified through the lens of the content of legal ideology and legal 
psychology, in the system of legal knowledge, ideas, values orientations inherent in lawyers. The attention is paid to the professional justice of a 
lawyer, which is revealed through the practical meaning of scientific legal categories and concepts, that is, transforms their content into practical 
consciousness, which is expressed in the professional activity of lawyers and forms that mediate this activity, some legal knowledge is not enough 
for the successful pursuit of professional. It is established that a specialist should have not only a legal, but also a moral culture based on universal 
values. Both cultures are organically connected. Moral culture allows a lawyer to be aware of the errors and to develop ways to correct them, to 
feel his moral responsibility to people, to every citizen. It is determined that the legal capacity of a lawyer contributes to the objective resolution 
of legal conflicts, which quite often happen in professional activities.

Key words: justice, structure of justice, forms of justice, professional consciousness of lawyer, professional duty of lawyer.

Постановка проблеми.  Професійна  правосвідо-
мість юристів  є  основним  інструментом  їх  діяльності, 
має  свої  особливі  умови,  середовище,  засоби  і методи 
формування. Дослідження  всього  комплексу  чинників, 
закономірностей  їхнього  зв’язку,  зміни  та  впливу  на 
правосвідомість  має  найбільше  значення  у  створенні 
передумов  якісного  і  необхідного  їх  функціонування. 
Правова  свідомість  виступає  не  тільки  механізмом 
впливу на людину і суспільство, а й станом позитивної 
взаємодії останніх. Тому з’ясування проблем її форму-
вання чи виявлення причин деформації правосвідомості 
є одним із пріоритетних питань на стадії трансформації 
нашої держави.

Мета дослідження –  розкриття  основних  положень 
сутності правосвідомості юриста та визначення основних 
шляхів формування правосвідомості юриста.

Стан опрацювання цієї проблематики.  На  дослід-
женнях явища правосвідомості зосереджена увага широ-
кого  кола  науковців,  зокрема  таких,  як: Ю.  Дмитрієнко, 
О.  Деменко,  Д.  Єрмоленко, Ю.  Калиновський, М.  Кель-
ман,  А.  Колодій,  В.  Коновалова,  С.  Скакун,  С.  Сливка, 
В. Тимошенко, І. Тімуш, О. Цуркан, А. Штанько й ін.

Виклад основного матеріалу. Свідомість  досліджу-
ють багато наук, серед яких психологія, філософія та соці-
ологія.  Тому  й  результати  досліджень  у  цьому  напрямі 
залежать  від  стану  розвитку  цих  наук.  Також  не  можна 
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розглядати  свідомість  поза  релігією.  Навпаки,  ґрунтовні 
знання Біблії допомагають збагнути глибинні процеси, які 
відбуваються  у  свідомості  людини.  Зрозуміло, що  пану-
вання  атеїстичної  ідеології  в  Україні  впродовж  багатьох 
десятиліть дуже негативно вплинуло на розвиток психо-
логії філософії та соціології, особливо щодо проблем, які 
стосуються  природи  людської  свідомості.  Лише  сучасні 
наукові праці позбавлені ідеологічних нашарувань і забо-
рон, а отже, з’явилась можливість для справжнього твор-
чого та наукового пошуку.

Існує  багато  визначень  свідомості.  Свідомість  –  це 
вищий  рівень  психічного  відображення  людиною  дій-
сності, її реалізація у вигляді узагальнених образів і понять. 
Частими  є  випадки  змішування  поняття  «свідомість» 
з  іншими  поняттями,  насамперед  із  такими,  як  «душа», 
«сумління», «пам’ять», «знання», «розум». Варто  їх роз-
різняти. У розуміння душі людини входить деякою мірою 
і свідомість [1, с. 26].

Сумління наближається за змістом до свідомості. Різ-
ниця  між  цими  поняттями  полягає  в  тому, що  сумління 
повинне  мати  конкретний  вияв  у  практичній  діяльності 
чи поведінці,  а  свідомість може мати прихований харак-
тер. Крім того, сумління випливає із свідомості, тобто сві-
домість  є  первинним  елементом,  а  сумління  –  похідним 
[3, c. 27].

Знання та досвід теж мають велике значення для сві-
домості  людини.  Зокрема,  знання  відіграють  роль  буття 
свідомості. Щоб перевірити свідомість людини, потрібно 
перевірити, що вона знає, якість і достовірність цих знань. 
Досвід, у свою чергу, впливає на рівень свідомості. Часто 
у психологічній літературі вживаються такі терміни: «без-
свідоме»,  «несвідоме»,  «передсвідоме»,  «надсвідоме», 
«усвідомлюване» й ін.

Під «безсвідомим» ми розуміємо ознаки явища втра-
ченої людиною свідомості, тобто того, що людина раніше 
усвідомлювала.  У  цій  ситуації  людина  припинила  усві-
домлювати  навколишній  світ  і  саму  себе,  а  попередні 
одержані результати свідомості «зникли» безслідно.

Несвідоме  –  це  той  стан,  у  якому  людина  не  здога-
дується,  що  вона  усвідомила  якусь  інформацію,  подію 
тощо. Причини тут можуть бути як об’єктивні (невміння 
керувати  інформаційними  процесами),  так  і  суб’єктивні 
(незнання  психічних  властивостей  людини,  існування 
надприродних сил тощо). Інакше кажучи, людина розуміє, 
що  всі  інші  явища  усвідомити  неможливо, що  існує ще 
й неусвідомлене. Крім того, людина неусвідомлено «вики-
дає» зі своєї пам’яті непотрібну інформацію.

Передсвідоме – такий стан людини, коли вона ще не 
знає і не розуміє своїх дій: не знає, усвідомлювати їх чи ні. 
Фактично  це  –  початкова  стадія формування  свідомості. 
А отже, у передсвідомому є багато таємничого і несподі-
ваного.

Надсвідоме  характеризується  певним  виробленим 
рефлексом,  який  виник  у  людини  внаслідок  набутої  сві-
домості. Особа діє вже механічно, не усвідомлюючи цього 
[4, c. 29].

У юриста повинен бути добре розвинутий кожний із 
цих  різновидів  свідомості.  Наприклад,  значну  користь 
у юридичній роботі приносять моральна та релігійна сві-
домості, оскільки вони є складовими елементами вищої 
етики  людини.  Ці  різновиди  свідомості  дають  можли-
вість  правникові  осмислювати  вищі  закони  духовного 
світу, формувати духовні думки, розуміти душевні якості 
інших людей, впливати на тіло через дух і душу, розуміти 
причини  і  наслідки  втрати  земних  благ  та  ін. Нас  най-
більше цікавить правова свідомість. Тому розглянемо  її 
докладніше.

Кожен із дослідників намагається дати своє визначення 
правосвідомості. Найбільше авторів вважають, що право-
свідомість – це сукупність ідей, поглядів, уявлень, почут-
тів, у яких виявляється ставлення до дійсного чи бажаного 

права  як  до  справедливого  чи  несправедливого  і  до  дій 
людей як до правомірних чи неправомірних [2, c. 34].

Р. Муслумов із позиції системного і структурно-функ-
ціонального  підходів  зазначає,  що  правосвідомість  роз-
глядається  як  багатошарове,  поліструктурне  утворення. 
Серед елементів індивідуальної правосвідомості особливе 
значення мають правові знання, ставлення до права та пра-
вові настанови. Саме ці елементи визначають єдність пра-
восвідомості, її цілісність і специфіку. У правосвідомості 
того  самого  індивіда  наявні  елементи,  характеристики, 
властивості  різних  напрямів:  правова  ідеологія,  правова 
психологія,  буденна  та  наукова,  конституційна  й  еколо-
гічна  правосвідомість.  Елементи  і  види  правосвідомості 
перебувають у тісному взаємозв’язку, утворюють цілісну 
єдність,  вони  не  можуть  існувати  також  без  елементів 
морального,  політичного  й  інших  різновидів  свідомості 
[10, с. 217].

Можна  по-іншому  підійти  до  визначення  правосві-
домості,  зокрема «через»  інформацію. Так, під правосві-
домістю  юриста  варто  розуміти  координаційну  систему 
багатовимірності  одержання,  використання,  поширення 
та  зберігання  інформації  у  правовому  полі,  що  характе-
ризує ставлення правника до правової дійсності та вста-
новлення об’єктивної істини. Як бачимо, правосвідомість 
ґрунтується на інформації, яку юрист повинен усвідомити. 
Однак не всю інформацію юрист усвідомлює [11, c. 28].

Багатовимірний підхід до  інформації взагалі необхід-
ний, адже кожен юрист не повинен задовольнятись одно-
вимірністю  своїх  поглядів.  Кожен  юрист  зобов’язаний 
систематично  отримувати  необхідну  інформацію.  Без 
цього не формуватиметься його правосвідомість. Сьогодні 
існує достатньо джерел інформації, які доступні кожному, 
але  для  цього  є  деякі  перешкоди.  Ідеться  про  конфіден-
ційну і таємничу інформацію. Уміння вибрати достовірну 
і  точну  інформацію  із цих джерел без порушення закон-
ності залежить від рівня правосвідомості юриста.

Інтелектуальна  культура  юриста  має  бути  спрямо-
вана  на  творчий  багатоаспектний  підхід  до  одержання, 
використання,  поширення  та  зберігання  інформації.  Це 
піднесе рівень правосвідомості. Варто зауважити, що всі 
операції з інформацією повинні відбуватись у правовому 
полі,  що  є  активною  формою  правосвідомості  юриста, 
розуміння того, що система права потрібна для належного 
регулювання суспільних відносин. Це означає, що правове 
поле має значний вплив на правосвідомість юриста, особ-
ливо  коли  воно  посилюється  ухваленими  новими  зако-
нами. Нині діє активне правове поле довкола Конституції 
України, що скеровує правосвідомість юриста на держав-
ницьку позицію.

Як  бачимо,  у  правосвідомість  юриста  входять  усі 
основні  елементи  світоглядної  культури,  саме  культурне 
життя  та  культурне  надбання  людства.  Тобто  самі  про-
фесійні знання ще не визначають змісту правосвідомості 
юриста.  Важливу  роль  відіграють  певні  власні  критерії, 
оцінки, серед яких варто виділити емоційний стан юриста, 
його ставлення до права.

О. Скакун і М. Подберезський уважають, що правосві-
домість має такі складові елементи, як: психологічна пра-
восвідомість  (правова  психологія),  ідеологічна  правосві-
домість  (правова  ідеологія), поведінкова правосвідомість 
(передбачає вихід на правову поведінку) [8, c. 27].

Оскільки у будь-якому разі на правосвідомість юриста 
впливають різні чинники – як об’єктивні, так і суб’єктивні, 
то її рівень залежить від професійних чинників, від стану 
законності в державі та цивілізованого правопорядку.

В.  Васильєв  розглядає  низку  чинників,  які  усклад-
нюють процес формування правосвідомості. До них він 
відносить традиційні для вітчизняної культури «розще-
плювання»  ідеології,  соціального  та  політичного  мен-
талітету в суспільстві. У результаті відбувається руйну-
вання стереотипів, які склалися у свідомості та поведінці 
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особистості, що  є  по  суті  глибокою нервовопсихічною 
травмою для більшості людей [7, c. 8]. 

Почуття невпевненості, тривожності, соціальної неза-
хищеності  наростають,  що  стає  основною  причиною 
зростання  протиправних  настроїв.  Криміногенні  явища 
проникають  навіть  у  структуру  правозастосовної  сис-
теми,  виявляючись  у  фактах  професійної  деформації 
працівників  органів  внутрішніх  справ. Отже,  економічні 
та політичні реформи, які відбуваються у країні, поки що 
не привели до підвищення рівня соціальної  захищеності 
і зростання правосвідомості особистості.

В. Котюк пише, що правосвідомість особистості – це 
така  форма  відображення  правових  явищ,  яка  включає 
психічні,  інтелектуальні,  емоційні  й  вольові  процеси 
та  стани:  знання  чинного  права  і  законодавства,  пра-
вові  вміння  і  навики,  правове  мислення,  правові  емоції 
та  почуття,  правові  орієнтації,  позиції,  мотиви,  правові 
переконання та настанови, які синтезуються в ухвалених 
рішеннях і спрямовані на пізнання, спілкування і взаємо-
дію у процесі правової діяльності й поведінки у сфері пра-
вовідносин [2, c. 146].

Правосвідомість  юриста  повинна  мати  професійний 
характер (а не буденний), що є складовим елементом всієї 
правової  системи в державі. Тобто професійна правосві-
домість  є пріоритетним напрямом діяльності,  який наці-
лений на пізнання правових явищ та розуміння їхньої сут-
ності.

Передусім  правосвідомість  виконує  функцію  виро-
блення  індивідуальної  правової  концепції  юриста.  Річ 
у тому, що ця функція сприяє формуванню юриста як осо-
бистості, дотриманню тієї концепції, яка забезпечує йому 
гідне місце в суспільстві. 

Необхідною  умовою  формування  правосвідомості 
юристів  є  виховання  належної  професійної  моралі,  сис-
теми  моральних  і  морально-правових  норм,  які  регу-
люють  дії  і  поведінку юриста  у  професійній  діяльності. 
Оскільки професійна мораль є динамічною, варіативною 
та  вбирає  в  себе  соціальні  умови  і  напрями  розвитку 
юридичної  професії,  то  вона  безпосередньо  впливає  на 
формування  деонтологічної  правосвідомості.  Тобто  про-
фесійна мораль допомагає юристові зробити правильний 
вибір під час виконання службових обов’язків, найбільш 
повно  реалізувати  увхалене  оптимальне  рішення  в  кож-
ному  випадку  практичної  діяльності.  Із  цього  випливає 
ще один шлях формування правосвідомості – підвищення 
рівня морального самоконтролю юриста. Це означає, що 
юрист повинен виробити в собі такі принципи та правила 
життєдіяльності,  які  обмежували  б  його  у  скоєнні  анти-
моральних  вчинків.  Тобто  кожна  дія юриста має  надсві-
домо контролюватись мораллю. Такий принцип у юристів 
виробляється на основі високих моральних якостей і жит-
тєвого досвіду.

Значне  місце  у  формуванні  правосвідомості  юриста 
посідає  рівень  його  інтелектуальної  культури.  Складо-
вими елементами інтелекту особи є розум, мудрість, мис-
лення,  знання,  ерудиція,  компетентність,  інтуїція  тощо. 
Тобто інтелект є якісним і кількісним станом розуму, його 
критерієм. 

Інтелектуальну  культуру  людини  визначають  певні 
інтелектуальні  властивості,  особливості  сприйняття, 
пам’яті, мислення, уяви, а також творчість яка виявляється 
у практичному мисленні. Кращому розумінню інтелекту-
альності  культури  допомагає  знання  таких  категорій,  як 
інтелектуальна глибина пізнання, інтелектуальний потен-
ціал,  інтелектуальна свобода,  інтелектуальні емоції. Зро-
зуміло, що інтелект має велике значення для правосвідо-
мості юриста. Ідеться про те, що розумовими задатками, 
своїм інтелектом треба вміло користатися, тобто повинна 
бути певна культура виявлення інтелекту. Адже надмірна 
віра у  свій розум, винищування свого  інтелекту, упевне-
ність у розумовій діяльності дуже шкодить формуванню 

правосвідомості.  У  протилежному  випадку  правосвідо-
мість,  яка  сформована  завдяки  низькій  інтелектуальній 
культурі, є фальшивою. Вона в такому разі не відповідає 
реальності, юридична діяльність буде викривленою.

На формування професійних якостей і навичок фахів-
ців значною мірою впливає освіта.

На думку О. Мельничук, право на освіту належить до 
категорії культурних прав, тому що однією з його функцій 
є передача матеріальної та духовної культури наступним 
поколінням, її відтворення та розвиток [9, с. 13].

Кожна  держава  виконує  свої  функції  у  відповідних 
правових  формах,  серед  яких  провідна  роль  належить 
правовим актам органів держави [7, с. 97]. На наш погляд, 
вони  не  тільки  формують  правосвідомість  юристів,  а 
й визначають рівень розвитку всього суспільства,

Фахова підготовка майбутніх фахівців, згідно з дослі-
дженнями  вітчизняних  науковців,  передбачає  розвиток 
інтелектуальних,  комунікативних,  організаторських  зді-
бностей  [5,  с.  214],  формування  образу  надійної  осо-
бистості  в  контексті  вивчення  національного  характеру 
[11, с. 30].

У формуванні правосвідомості юриста також важлива 
внутрішня  культура,  яка  служить  якісною  характерис-
тикою  духовності  людини.  Загалом  можна  сказати,  що 
внутрішня культура в основному є наслідком генетичної 
спадковості, але розвивається разом зі свідомістю у про-
цесі соціалізації юриста.

Одна з функцій внутрішньої культури полягає в запо-
біганні  виникненню  ненависті,  агресії,  роздратованості, 
озлобленості,  насильства,  гніву,  заздрості,  лихослів’я, 
осуду  себе  й  інших.  Неважко  уявити  наслідки,  якби 
юристи поряд  із правосвідомістю володіли б цими нега-
тивними моральними якостями. Це означає, що ця функ-
ція  внутрішньої  культури  формує  правосвідомість  у  бік 
добра,  загального блага,  на  користь людям  і  суспільству 
загалом.

Друга  функція  –  виплекання  почуття  любові,  дисци-
пліни, свідомості, щирості, уміння прощати, бажання роз-
каюватись – допомагає правосвідомості зосередити голо-
вну увагу на  законах вищої моралі, на  законах Всесвіту. 
Адже професійна свідомість юриста тоді має значну цін-
ність, коли вона підтримуватиме в юриста почуття любові. 
Передусім це має бути любов до Бога, а потім – до рідних, 
близьких, знайомих та  ін. Юрист повинен зрозуміти, що 
його  правосвідомість  має  звірятися  з  релігійними  нор-
мами,  вимогами  Біблії,  тоді  він  досягне  успіху  у  право-
охоронній  діяльності.  Власна  правосвідомість  спонукає 
юриста  працювати  творчо,  виробляти  належну  профе-
сійну, правомірну поведінку та законне юридичне веління. 
Отже, у процесі розвитку юридичної діяльності значення 
культури для формування правосвідомості розширюється, 
доповнюється, зазнає змін.

Висновки. На нашу думку,  термін «професійна пра-
восвідомість»  є  синонімом  поняття  «правосвідомість 
юриста»  і може вживатися для характеристики правової 
свідомості юристів  як  соціальної  групи,  якій  притаман-
ний якісно своєрідний (професійний) рівень сприйняття 
правових  явищ.  Вона  може  бути  представлена  у  двох 
основних формах:  індивідуальній  та  груповій  (корпора-
тивній).  За  такого  підходу  професійна  правосвідомість 
може  бути  досліджена  як  правова  свідомість  юристів, 
сутність і особливості якої конкретизуються у змісті пра-
вової ідеології і правової психології, у системі притаман-
них юристам правових знань, уявлень, ціннісних орієнта-
цій. Найважливішу роль у розвитку правової свідомості 
юристів  відіграє  раціонально  побудована  система  етич-
ного, трудового, правового, інтелектуального виховання, 
що здатна забезпечити формування в майбутніх фахівців 
активного  життєстверджуючого  менталітету,  перетво-
рення культури правової поведінки на невід’ємну власти-
вість своєї особистості.
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У статті відображено трансформацію уявлень про благодійність в історичних та правових джерелах. Стверджується, що це зумовле-
но розвитком капіталістичних відносин і формуванням прошарку підприємців, які зосередили у своїх руках значні капітали та стали тією 
соціальною силою, яка потенційно забезпечувала матеріальні передумови до зростання благодійності.

У зв’язку з поширенням благодійної діяльності починається осмислення цього явища. 
Сьогодні особливо актуальне питання благодійності в суспільстві. Це пов’язано як з активізацією наукових досліджень із цієї тема-

тики, так і з вимогами сучасного життя, життєвою необхідністю. Так чи інакше в нас на слуху постійно такі слова, як «благодійність», 
«доброчинність», «добро» тощо. Постає питання, який же зміст криється за цими поняттями.

Натепер поняття «благодійність» має широкий зміст – від звичайної матеріальної допомоги до меценатства.
Благодійність – це діяльність, пов’язана з добровільною, безкорисливою передачею коштів чи матеріальних цінностей юридичними 

та фізичними особами тим, хто цього потребує. Як зазначає О. Донік, до кола тих, хто потребує благодійної допомоги, належать не лише 
злиденні, а й ті люди та некомерційні й неполітичні організації, які відчувають нестачу в коштах для вирішення власних, професійних, 
культурних і суспільних завдань.

Благодійність – це діяльність, завдяки якій громадські та приватні ресурси добровільно спрямовуються їхніми власниками для допо-
моги окремим соціально незахищеним групам людей, вирішення суспільних проблем, а також поліпшення умов громадського життя. 
Така підтримка надається не тільки біднякам, які живуть у злиднях, а й тим людям (громадські активісти, фахівці, представники творчих 
професій, учні та студенти), некомерційним і неполітичним організаціям, які відчувають нестачу в коштах для вирішення індивідуальних, 
професійних, культурних та суспільних завдань

Ключові слова: благодійність, меценатство, філантропія, доброчинність, спонсорство.

This article reflects on the transformation of philanthropic ideas into historical and legal sources. It is argued that this is due 
to the development of capitalist relations and the formation of a layer of entrepreneurs who have concentrated large capitals 
in their hands and have become the social force that potentially provided material prerequisites for the growth of charity. 
In connection with the spread of charitable activities, this phenomenon begins to be understood. 

The issue of charity in society is especially relevant today. It is connected with the intensification of scientific research on this subject, as well 
as with the requirements of modern life, a vital necessity. One way or another, weal way shear such words as “charity”, “good” and soon. The 
question arises, what is the meaning behind these concepts.

To date, the concept of charity still has a broad meaning from ordinary financial assistance to philanthropy.
Charity is an activity related to the voluntary, unselfish transfer of funds or property to legal entities and individuals to those in 

need. In this case, as noted by O. Donik, not only the needy, but also those people and non-profit and non-political organizations 
that lack the funds to solve their own, professional, cultural and social problems, are among those in need of charitable help. 
Charity is an activity through which public and private resources are voluntarily channeled by their owners to help particular socially disadvantaged 
groups, solve social problems, and improve social conditions. Such support is provided not only to the poor living in poverty, but also to those 
people (community activists, professionals, representatives of the creative professions, students and students) and non-profit and non-political 
organizations that lack the funds to address the individual, professional and cultural tasks.

Key words: charity, philanthropy, philanthropy, charity, sponsorship.

Трансформаційний  аспект  поняття  благодійності 
досліджували  чимало  науковців,  зокрема:  С.  Матяж 
(«Концептуальні  підходи  до  поняття  державного  регу-
лювання  меценатства  в  історичному  і  сучасному  аспек-
тах»),  В.  Савицький  («Генеза  благодійності  в  Україні»), 
Г.  Хілецький,  О.  Семашко,  Л.  Дума  («Доброчинність 
в Україні: минуле, сучасне майбутнє»), Т. Курінна («Під-
ходи  до  розроблення  термінологічного  апарату  держав-
ного  регулювання меценатства  в  Росії:  досвід  для Укра-
їни») та інші.

Метою статті  є  дослідження основних етапів  транс-
формації уявлень про благодійність в історичних та право-
вих джерелах.

Для досягнення цієї мети автор ставить перед собою 
завдання з’ясувати основні підходи до тлумачення благо-
дійності в історичних та правових джерелах.

Проблема благодійності активно висвітлюється в істо-
ріографії ще з XIX ст. У зв’язку з поширенням благодійної 
діяльності починається осмислення цього явища. Це було 
зумовлено  розвитком  капіталістичних  відносин  та  фор-
муванням прошарку підприємців,  які  зосередили  у  своїх 
руках значні капітали, стали тією соціальною силою, яка 

потенційно  забезпечувала  матеріальні  передумови  для 
зростання  благодійності.  Значний  внесок  у  висвітлення 
питання  благодійності  в  цей  період  зробили  такі  дослід-
ники, як П. Георгієвський, С. Гогель, Є. Максимов та  ін. 
Тематика цього періоду була такою: загальні проблеми бла-
годійності, державна система захисту населення (П. Геор-
гієвський),  пошуки  коренів  благодійності  в  Давній  Русі 
та періодизація  історії  благодійності,  аналіз  законодавчої 
бази  Російської  імперії  у  сфері  благодійності  (М.  Дми-
трієв), основні напрями благодійності (Є. Максимов).

Огляд  дореволюційної  історіографії  доводить  підви-
щений  науковий  інтерес  до  теми  благодійності  на  межі  
XIX – XX ст. Досліджувались різноманітні  аспекти фено-
мену благодійності, як-от історія благодійництва та її періо-
дизація, сучасна дослідникам законодавча база щодо цього.

Праці  дослідників  дають  підстави  зробити  висновок 
про  важливість  благодійної  допомоги  в  даний  період  як 
основного чинника соціальної допомоги в державі.

Із  приходом  радянської  влади  дослідження  з  питань 
благодійності  були  припинені,  а  дана  тема  була  визнана 
буржуазною  і  заборонена.  Саме  явище  благодійності 
визнавалося  «<…>  соціальним  явищем  класового,  
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перш за  все буржуазного  суспільства,  і  в  системі радян-
ського  тоталітаризму  благодійності  не  знайшлося  місця 
ні в енциклопедичних словниках, ні в суспільному житті» 
[1,  с. 39]. Єдиними винятком були роботи з  історії  това-
риства Червоного Хреста, заснованого у другій половині 
XIX ст. Але і там його дореволюційна діяльність висвітлю-
валась схематично і невиразно, до того ж із перевагою не 
аналізу, а критики [2, с. 132]. Лише в кінці 80-х рр. XX ст. 
було  знято  заборону  з  теми  благодійності.  З’являються 
праці,  що  повністю  або  частково  присвячені  проблемам 
благодійництва  чи  меценатства,  як,  наприклад,  робота 
О. Боханова «Коллекционеры и мецената в России».

Сучасна  вітчизняна  історіографія  представлена  пра-
цями  Ю.  Гузенка,  О.  Доніка,  Т.  Курінної,  С.  Поляруш, 
І. Суровцевої  та  ін.,  які  досліджують  становлення  і  роз-
виток органів державної опіки, громадських доброчинних 
об’єднань та благодійну діяльність окремих сімей чи осіб. 
Вагомим  доробком  у  вивченні  історії  вітчизняної  благо-
дійності  стали  докторські  дисертації  Н.  Сейко  «Добро-
чинність у сфері освіти України (XIX – початок XX ст.)» 
та О. Друганової «Розвиток приватної ініціативи в освіті 
України (кінець XVIII – початок XX ст.)».

Сьогодні  особливо  актуальне  питання  благодійності 
в  суспільстві.  Це  пов’язано  як  з  активізацією  наукових 
досліджень  із  цієї  тематики,  так  і  з  вимогами  сучасного 
життя,  життєвою  необхідністю.  Так  чи  інакше  в  нас  на 
слуху постійно такі слова, як «благодійність», «доброчин-
ність», «добро» тощо. Постає питання, який же зміст кри-
ється за цими поняттями.

Насправді вислів «жити за поняттями», властивий певній 
категорії людей, підходить усім. Адже поняття – синтез істо-
ричної традиції та певної домовленості. Учені домовляються, 
який зміст вони вкладатимуть в те чи інше поняття, яка саме 
річ  буде  називатися  так,  а  не  інакше.  Однакове  розуміння 
поняття забезпечує порозуміння між науковцями.

Так  само  в  повсякденному  житті  ми  засвоюємо 
поняття,  завдяки  яким розрізняють добре  та погане. Ще 
Сократ  говорив,  що  необхідно  лише  пояснити  людині, 
що  таке  добро,  і  вона  почне  його  робити,  отже,  усі  злі 
вчинки – від незнання.

У  корені  поняття  «благодійність»  лежить  поняття 
«благо»,  уведене  Аристотелем,  лат.  summum  bonum  [3]. 
Із цього часу починається тлумачення цього поняття, чим 
займалася  спершу  філософи.  Питання  про  благо  стави-
лося у філософії у зв’язку з розумінням сенсу буття і люд-
ського існування як питання про вище благо, у залежності 
від якого визначалась відносна цінність усіх  інших благ. 
Філософи  під  поняттям  «благо»  розуміли  те,  що  люди 
бажають саме собою, а не через його наслідки. Адже біль-
шість  людей  погодиться, що щастя  краще,  ніж  нещастя, 
дружба краще ворожнечі тощо.

Натепер поняття «благодійність» має широкий зміст – 
від звичайної матеріальної допомоги до меценатства. Отже, 
розглянемо  еволюцію  поняття  «благодійність».  Відобра-
зити, який вигляд мало поняття «благодійність» у Середні 
віки,  зробила  спробу  російська  дослідниця  Л.  Сукіна 
у  праці  «Понятие  благотворительности  в  культуре  рус-
ского  Средневековья».  Дослідниця  наводить  тлумачення 
зі  словника  давньоруської  мови  X–XIV  ст.:  «благотво-
ріння» – здійснення добрих справ, благодійність; «благо-
творіє» – добрі справи, милостиня; тобто це поняття могло 
означати дію, а також саму милостиню; «благотворіті» – 
робити добро. Л. Сукіна приходить до висновку, що в часи 
Середньовіччя  благодійність  існувала  як  етичне  та  релі-
гійне поняття. Але мислилась вона у формі милостині на 
користь церкві та злиденним [4, с. 20].

Російська дослідниця Г. Ульянова в розділі свого дис-
ертаційного  дослідження  «Термінологія»  також  показує 
значення поняття «благодійність» у Середньовіччі. Щодо 
Середньовіччя  Г.  Ульянова  дійшла  висновку,  що  зміст 
поняття  «благодійність»  зумовлений  тим,  що  благодій-

ність  була  необхідним  елементом  поведінки  благочести-
вого  християнина,  що  забезпечувала  спасіння  в  загроб-
ному світі та спокій душі у світі земному [5, с. 134].

Саме поняття «благодійність» почало активно вжива-
тися у XVIII  ст. Разом  із ним активно вживалось  слово-
сполучення «благодійні установи».

Стосовно  XIX  ст.,  то  вживання  терміна  «благодій-
ність» відображено в «Толковом словаре живого велико-
русского языка» В. Даля та словнику Брокгауза – Ефрона. 
Енциклопедичний  словник  XIX  ст.  Брокгауза  –  Ефрона 
визначає  благодійність  як прояв  співчуття  до  ближнього 
і моральний обов’язок заможного поспішати на допомогу 
незаможному  [6,  с.  55]. У Словнику В. Даля наводяться 
такі слова: «благо» – синонім слова «добро»; «благота» як 
багатство; «благость» як вищий ступінь любові та мило-
сердя, поєднання всіх доброчесностей. В. Даль зазначає, 
що  у  складних  словах  корінь  «благо»  зберігає  значення 
«добро». Далі наводяться слова «благодатель» – благода-
вець, благодійник, благотворець; той, що робить добро; а 
також похідні – прикметник «благодайний», іменник «бла-
годательство»  –  благодіяння,  благотворения.  Близька  до 
них дієслівна форма «благодіяти» – благотворили, робити 
добро, служити іншим безкорисно, піклуватися про щастя 
ближнього, іменники «благодатель» і «благодій» – добро-
діяч, благодійник, той, хто робить добро іншому.

«Благодійний» (про людину) – схильний до благотво-
ріння;  схильний  робити  добро,  допомагати  бідним;  (про 
заклад,  установу)  –  влаштований  для  призріння  старих, 
калік, хворих, неімущих або для опіки про них.

«Благотворець»,  «благодійник»,  «благоподатель»  – 
той,  хто  робить  добро  іншим.  «Благодійність»  –  власти-
вість, якість благодійника [5, с. 130].

У XIX ст.  поряд  зі  словом «благодійник» у  лексикон 
увійшло слово «жертвувач». У Словнику В. Даля «жерт-
вувати»  означає  позбавляти  себе  чогось  добровільно  на 
користь інших [5, с. 131].

У  сфері  благодійності  побутує  також  ще  один  тер-
мін  –  «призріння»,  що  походить  від  дієслова  «призрі-
вати», «кинути на когось погляд зі співчуттям», або «при-
хистити».  Термін  «призріння»  уживається  щодо  груп 
населення, що потребують захисту, а саме дітей, старців 
та  інвалідів,  тобто  тих,  хто  не  може  сам  себе  забезпе-
чити.  Існував  також  термін  «суспільне  призріння»,  який 
вживався  щодо  адміністративних  органів  та  в  держав-
ному діловодстві. Так, І. Гребцова та В. Гребцов у роботі 
«Становление  государственного  попечительства  и  обще-
ственной благотворительности в Одессе в конце XVIII –  
в 60-е  гг. XIX ст.»  визначають «суспільне призріння» як 
поняття, що застосовувалось до всієї сфери, пов’язаної із 
соціальною реабілітацією основних категорій населення, 
що  потребували  допомоги  (діти,  старці,  інваліди),  усіх, 
хто не міг прогодувати себе власною працею. Автори наго-
лошують на різниці понять «благодійність» та «суспільне 
призріння», оскільки благодійність не включає державний 
рівень реалізації програм соціальної реабілітації.

Також уживалися  терміни «попечительство» – піклу-
вання про кого-небудь,  «попечитель» – особа, що опіку-
ється установою, але не перебуває в ній на службі. З початку 
XIX ст. поширюються також словосполучення «допомога 
бідним», «допомога нужденним».

У радянський період термін «призріння» було замінено 
на «соціальне забезпечення», а в 1990-ті рр. – на «соціаль-
ний захист». У коло дії органів соціального захисту було 
включено рішення специфічних питань охорони здоров’я, 
освіти, забезпечення старості, праці й ін., що стосувалися 
благополучного існування населення та здійснення основ-
них громадських прав особистості.

На сучасному етапі над визначенням поняття «благо-
дійність» працюють такі російські й українські вчені, як: 
Г. Ульянова, О. Соколов, О. Донік, Ю. Гузенко, В. Савиць-
кий та ін. Чи не всі вони визначають благодійність через 
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діяльність, пов’язану з наданням фінансової та матеріаль-
ної допомоги тим, хто її потребує.

Серед російських дослідників заслуговує на увагу думка 
Г. Ульянової. Дослідниця зазначає, що дотепер немає чіткого 
визначення  поняття  «благодійність»,  а  також,  що  непра-
вильно кожну добру справу називати благодійністю, хоча і не 
обґрунтовує свою думку. За Г. Ульяновою, термін «благодій-
ність» стосується сфери громадської активності, пов’язаної 
з  передачею юридичними  та  фізичним  особами  грошових 
і  матеріальних  засобів,  а  також  з  особистим  співробітни-
цтвом приватних осіб у справі допомоги нужденним.

Ще один російський дослідник благодійності із Санкт-
Петербурга О.Р Соколов наводить таке визначення: благо-
дійність – це добровільна соціальна діяльність, пов’язана 
з безплатною передачею матеріальних цінностей, зокрема 
і створених працею у процесі самої благодійної діяльності 
та спрямована на досягнення більшого соціального добро-
буту [5, с. 199].

На  теренах  України  ґрунтовну  роботу  над  визначен-
ням поняття «благодійність» здійснив О. Донік [7, с. 109].  
За  визначенням  цього  дослідника  благодійність  –  це 
діяльність,  завдяки  якій  громадські  та  приватні  ресурси 
добровільно спрямовуються їхніми власниками для допо-
моги  окремим  соціально  незахищеним  групам  людей, 
вирішення суспільних проблем, а також поліпшення умов 
громадського життя. Така підтримка надається не тільки 
біднякам, які живуть у злиднях, а й тим людям (громадські 
активісти, фахівці, представники творчих професій, учні 
та студенти), некомерційним і неполітичним організаціям, 
які відчувають нестачу в коштах для вирішення індивіду-
альних, професійних,  культурних  та  суспільних  завдань. 
Важливим  моментом  у  визначенні  О.  Доніка  є  розшиф-
ровка  того,  хто  саме  належить  до  категорії  людей,  що 
отримують  благодійну  допомогу.  Також  автор  виокрем-
лює добровільність благодійної допомоги, проте не зазна-
чає  мету  такої  діяльності.  Тобто  за  таким  визначенням 
поняття «спонсорство» можна легко підвести під поняття 
«благодійність».

Окремо О. Донік виділяє поняття «державна благодій-
ність» – опіка або соціальне забезпечення з боку держави.

Дещо  розмите  визначення  надає  Ф.  Ступак:  благо-
дійність – це багатоаспектна людська діяльність із метою 
надання  певної  допомоги  [8,  с.  15].  Таке  визначення 
потребує розширення тлумачення поняття, адже невідомо 
хто, кому, з якою метою тощо має надавати допомогу. Таке 
визначення не розкриває суть феномену благодійності.

Суттєву  роботу  у  визначенні  поняття  «благодій-
ність»  провів  український  дослідник  О.  Ільченко.  Він 
розглядає  благодійність  як  діяльність,  що  формується 
на  громадських  засадах  або  приватній  ініціативі,  здій-
снюється фізичними та юридичними особами,  і має такі 
суттєві  ознаки:  1)  наявність  суспільно  значущої  мети;  
2)  добровільний,  безкорисливий  характер  роботи;  
3)  високі  моральні  принципи  благодійників,  «громад-
ський рівень розуміння необхідності здійснення програм 
соціальної реабілітації тих категорій населення, які потре-
бують підтримки» [9, с. 89]. Можливо, така форма визна-
чення  (з  виокремленням  характерних  ознак)  є  найбільш 
прийнятною для такого феномену, як благодійність.

Українські  дослідники  Ю.  Гузенко  та  В.  Савиць-
кий  ототожнюють  у  своїх  визначеннях  поняття  «бла-
годійність»  і  «філантропія».  Поняття  «філантропія» 
у  перекладі  із  грецької  мови  означає  любов  до  людей.  
У V ст. до н. е. воно означало божественну прихильність, 
а в  IV ст. н. е. – доброзичливе ставлення до людини. На 
сучасному  етапі  поняття  «філантропія»  почало  активно 
вживатися  у  Франції,  звідки  і  було  запозичене  в  нашу 
мову.  Нині  філантропія  означає  безкорисливу  допомогу 
одних людей іншим [10, с. 10].

Ю.  Гузенко  ставить  в  один  синонімічний  ряд  такі 
поняття,  як  «благодійність»,  «доброчинність»  і  «філан-

тропія». Автор визначає благодійність як добровільну без-
корисливу пожертву фізичних і юридичних осіб у поданні 
набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та ін. 
благодійної допомоги. Він зазначає, що благодійність є тра-
диційно етнічною та соціальною нормою. У своєму визна-
ченні Ю. Гузенко залишив поза увагою сторону одержу-
вача благодійної допомоги, не коментуючи, хто саме може 
претендувати на допомогу такого роду.

Прирівнює  благодійність  і  філантропію  також 
В. Савицький. За його словами, благодійність (філантро-
пія) – це вияв співчутливості до стражденного, безкорис-
ливе,  некомерційне  надання матеріальної  допомоги  тим, 
хто  її  потребує.  Така  недержавна  підтримка  може  бути 
спрямована  на  окрему  особу,  організацію  та  на  заохо-
чення  важливої,  соціально  значущої  діяльності  (освіта, 
медицина,  спорт,  захист  довкілля,  охорона  та  відбудова 
пам’ятників історії та культури тощо) [11, с. 40]. Цікавим 
у визначенні В. Савицького є наголошення на недержав-
ності благодійної допомоги. Тобто держава виключається 
з кола потенційних благодійників.

Одним  із  спірних  питань  термінології  у  сфері  бла-
годійності  є  співвідношення  понять  «благодійність» 
і «меценатство». Сам термін «меценатство» своїми коре-
нями сягає часів Римської  імперії. У І ст. до н. е. в Римі 
жила людина на  ім’я Меценат. Він був відомим держав-
ним діячем при імператорі Октавіані Августі. Меценат був 
відомим і багатим, належав до стану вершників, уважався 
нащадком етруських царів. Кращі поети того часу знахо-
дили в Меценаті поважного покровителя і захисника. Він 
допомагав Вергілію, Горацію, Луцію Варію Руфу й іншим 
[12]. Піклування про поетів зробило ім’я Мецената симво-
лом фінансової, економічно, політичної, навіть релігійної 
підтримки  творчої  та  просвітницької  діяльності  літера-
торів, музикантів,  архітекторів,  скульпторів,  художників, 
учених, педагогів – тих, хто був талановитим, але не мав 
фінансових засобів.

Меценатство  –  це  опікування  культурою.  Саме  таке 
визначення обрали творці глосарія, що вийшов у рамках 
проєкту «Розвиток культури філантропії України». Таке ж 
визначення міститься у словнику-довіднику «Управління 
суспільним  розвитком»,  де меценатство  –  це  опікування 
культурою  за  власною  щедрістю  [13].  Отже,  стосовно 
того,  що  меценатство  належить  до  сфери  культури,  ні 
в кого не має сумніву.

Що  ж  до  співвідношення  понять  «благодійність» 
і  «меценатство»,  то  більшість  дослідників  дотримується 
думки, що меценатство є складовою частиною благодій-
ності та діє у сфері культури.

Таку  думку  розвиває  О.  Донік:  меценатство  –  це 
доброчинство,  спрямоване  на  розвиток  науки,  культури, 
мистецтва, основний зміст якого полягає у стимулюванні 
творчої діяльності їх діячів.

На  думку  дослідників  Г.  Хілецького,  О.  Семашко 
та  Л.  Думи,  наведену  у  праці  «Доброчинність  в  Укра-
їні: минуле,  сучасне, майбутнє», поняття «меценатство», 
починаючи з римських часів, означало піклування наукою 
та  мистецтвом  із  боку  держави,  інституцій  і  приватних 
осіб. Але в сучасному тлумаченні поняття автори виклю-
чають державу з кола меценатів. Тобто в сучасному розу-
мінні поняття «меценатство» означає сприяння розвитку 
цих явищ із боку недержавних інституцій і приватних осіб 
як  альтернативних  державному  утриманню. Автори  вва-
жають, що традиційно меценатство передбачає незацікав-
лену матеріально, гуманістично піднесену діяльність, яка, 
однак, незапрограмовано може громадсько винагороджу-
ватись і славою, і престижем [14, с. 30].

Отже, благодійність – це діяльність, пов’язана з добро-
вільною, безкорисливою передачею коштів чи матеріаль-
них  цінностей юридичними  та  фізичними  особами  тим, 
хто  цього  потребує.  Як  зазначає  О.  Донік,  до  кола  тих, 
хто  потребує  благодійної  допомоги,  належать  не  лише  
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злиденні, а й ті люди, некомерційні та неполітичні орга-
нізації,  які  відчувають  нестачу  в  коштах  для  вирішення 
власних, професійних, культурних і суспільних завдань.

Із XIX ст. поняття «благодійність» зазнає змін – з кола 
благодійників  поступово  виключається  держава.  І  вже 
сьогодні більшість визначень наголошують на недержав-
ному характері благодійності.

Щодо співвідношення понять «благодійність» і «меце-
натство»,  то  загальновизнаним  є  розуміння  меценатства 
як  форми  благодійності.  Але  благодійність  і  меценат-
ство відрізняються своїми мотивами. Якщо благодійність 
пов’язана з милосердям, то меценатство – із протекціоніз-
мом. Саме  поняття  «благодійність» ширше,  ніж  поняття 
«меценатство». Водночас поняття «благодійність» стосу-
ється всіх сфер людського буття, а меценатство є важли-
вим джерелом підтримки розвитку культури.

Поряд  із вищезгаданими поняттями сьогодні активно 
вживається поняття «спонсорство», яке також передбачає 
надання  фінансової  чи  іншої  допомоги  юридичним  чи 
фізичним  особам.  Водночас  держава  також  не  включа-
ється в коло спонсорів. Проте відмінною рисою спонсор-
ства є прагматичний характер. За таким родом допомоги 
завжди  стоїть  певна  мета:  підвищення  власного  автори-
тету, рекламування продукції тощо. Спонсор завжди спря-
мовує свою діяльність у ту сферу, де він може отримати 
винагороду.

На  думку  автора,  термінологічний  апарат  у  сфері 
благодійності  ще  недостатньо  розроблений  і  потребує 
подальших  досліджень.  Оскільки  сьогодні  відбувається 
становлення законодавчої бази благодійництва в Україні, 
то  актуальним  є  дослідження  термінологічного  апарату 
інституту благодійництва.
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СУДОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА В УКРАЇНІ

JUDICIAL PRECEDENT AS A SOURCE OF LAW IN UKRAINE

Іванюра І.С.,
студент І курсу

Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Статтю присвячено дослідженню сутності судового прецеденту, вивченню його правової природи та визначенню місця серед джерел 
права України. Питання щодо судового прецеденту саме як джерела права перебувало в центрі уваги багатьох науковців, однак і сьогодні 
воно займає центральне місце в межах наукових досліджень. З огляду на визначення місця прецеденту серед джерел права проводить-
ся загальний аналіз системи джерел права в Україні. 

Розглядається структура та зміст судового прецеденту, надається декілька підходів до визначення судового прецеденту. Так, деякими 
науковцями під ним пропонується розуміти прийняте вищим судовим органом по конкретній справі рішення, котре набуває обов’язкового 
характеру для всіх інших судів під час розгляду аналогічних справ. Аналізується взаємозв’язок судового прецеденту та судової практики. 
Встановлюється роль судового прецеденту у функціонуванні права в Україні. Наголошується на позиціях науковців щодо впливу пре-
цеденту на істотне підвищення мотивування судових рішень. Перелічуються форми його прояву, серед яких: акт правозастосування, 
правовий звичай, нормативний правовий акт, інтерпретаційний акт, акт преюдиції, правова позиція суду. 

Увага приділена також прецедентам, створеним Європейським судом з прав людини, як джерелу права, про що свідчить зміст пере-
ліку міжнародно-правових документів, які були підписані Україною. Зазначаються наслідки запровадження системи прецедентного пра-
ва, які полягатимуть у зобов’язанні суддів систематично, час від часу, проходити підвищення власного професійного рівня, що зумовлене 
потребою встановлення причини допущених помилок унаслідок скасування або зміни судового рішення.

У статті наголошено на рекомендаційному характері судового прецеденту як джерела права, підтвердженням чого є такий факт, що 
право може реалізуватися та знаходити своє вираження тільки в законах та підзаконних актах, а з тієї підстави, що судовий прецедент не 
включений до джерел права, право не може виражатись у судовому прецеденті. Автором зроблений висновок щодо необхідності визна-
ння на законодавчому рівні судового прецеденту як джерела права. 

Ключові слова: судовий прецедент, джерела права, судове рішення, судова практика, суд.

The article is devoted to the study of the nature of judicial precedent, the study of its legal nature and determining the place among the 
sources of law of Ukraine, since the issue of judicial precedent is precisely the source of law has been the focus of many scholars, but today it is 
central to scientific research. In connection with determining the place of precedent among sources, a general analysis of the system of sources 
of law in Ukraine is conducted.

The structure and content of the judicial precedent is examined, and several approaches to determining the judicial precedent are provided. 
For example, some scholars have suggested that it should be understood to mean a decision taken by a higher judicial authority in a particular 
case, which becomes binding on all other courts when considering similar cases. The relationship between case-law and case-law is analyzed. 
The role of judicial precedent in the functioning of law in Ukraine is established. Emphasis is placed on the position of scholars on the impact 
of precedent on substantially enhancing the motivation of court decisions. The forms of its manifestation are listed, among them: the act of 
enforcement, the custom of law, the normative legal act, the act of interpretation, the act of pre-trial, the legal position of the court.

Attention is also paid to the precedents established by the European Court of Human Rights as a source of law, as evidenced by the content 
of the list of international legal documents signed by Ukraine. The consequences of introducing a system of case law, which will oblige judges to 
systematically, from time to time, undergo professional advancement due to the need to establish the cause of error as a result of the annulment 
or change of court decision, are noted.

The article emphasizes the advisory nature of judicial precedent as a source of law, confirming the fact that the right can be exercised and 
expressed only in laws and regulations, and on the grounds that judicial precedent don’t included in the sources of law, therefore, the right cannot 
to express itself in court precedent. The author concludes that the judicial precedent is recognized as a source of law at the legislative level.

Key words: case law, sources of law, court decision, case law, court.

Постановка проблеми. Сьогодні  все  частіше  наго-
лошується  на  необхідності  та  важливості  застосування 
в межах практики судових прецедентів. Підвищення зна-
чення  судового  прецеденту  пояснюється  тим,  що  його 
застосування  надає  можливість  подолати  різного  роду 
прогалини,  котрі  є  наявними  в  законодавстві,  оператив-
ніше  реагувати  на  зміни,  які  відбуваються  в  суспільних 
відносинах. Однак є наявною проблема визнання судового 
прецеденту саме як джерела права, з огляду на це актуаль-
ним є дослідження його правової природи та цінності як 
регулятора суспільних відносин. 

Мета статті – визначити сутність судового прецеденту 
та встановити його місце в системі джерел права України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Судовий 
прецедент,  питання  його  становлення,  функціонування, 
необхідності включення до системи джерел права дослі-
джувалися такими науковцями як: Л.А. Луць, М.Н. Мар-
ченко, Б.В. Малишева, А. Селіванов, Н.В. Стецика, В. Тро-
фименко, С.В. Шевчук та інших.

Виклад основного матеріалу. У традиційному розу-
мінні  під  терміном  «прецедент»  розуміється  рішення, 
основу  якого  становить  створена  судом  загальна  норма 
права, та якого повинні дотримуватися і на якому ґрунту-

ватися рішення судів нижчестоящої інстанції під час роз-
гляду аналогічної справи в майбутньому. 

Е.А.  Лук’янова,  досліджуючи  історію  розвитку  пре-
цеденту,  вказувала  на  те,  що  судовий  прецедент  фор-
мувався  судом  у  випадках  існування  казусу,  тобто  тоді, 
коли  закони  та  звичаї  не  надавали  необхідну  відповідь. 
Значення  та  зміст  такого  роду  судових  рішень  полягали 
в наділенні останніх нормативним характером щодо кон-
кретної  справи,  яка бралася  за правило під час розгляду 
аналогічних справ. Найбільшого поширення прецедентна 
форма права отримала у феодальних та античних держа-
вах. Судовий прецедент та правовий звичай стали підґрун-
тям для виникнення закону [1, c. 10].

Науковець  Б.В.  Малишев  під  судовим  прецедентом 
пропонує  розуміти  акт  правотворчості,  який  має  вигляд 
закріпленого  в  судовому  звіті  рішення,  що  належить 
одному з вищих судів, із приводу конкретної справи, пра-
вовий принцип вирішення якої являє собою норму права, 
при цьому юридична сила прецеденту має залежність від 
ієрархічного становища як суду, котрий його створив, так 
і суду, який розглядає подібну справу [2, c. 19].

У  загальному  вигляді  найбільш  поширеним  є  розу-
міння судового прецеденту як рішення, прийнятого вищим 



29

Порівняльно-аналітичне право
♦

судовим  органом  із  приводу  конкретної  справи,  яке  має 
обов’язковий  характер  для  інших  судів  під  час  розгляду 
аналогічної справи [3, с. 193]. 

Для  розуміння  сутності  судового  прецеденту  необ-
хідним є розгляд його ознак,  серед яких виділяють такі:  
1)  письмова  юридична  зовнішня  форма  вираження;  
2)  становить  собою  волевиявлення  правозастосовчого 
органу,  котрий  наділений  правом  формулювати  юри-
дичні норми; 3) містить норму або принцип права; 4) його 
виникнення  спричинено  наявністю  певної  прогалини 
в  нормативно-правовому  регулюванні;  5)  використову-
ється під час розгляду аналогічної справи та поширюється 
лише на них [4, c. 6].

Що  стосується  місця,  яке  займає  судовий  прецедент 
серед джерел права України, то слід акцентувати на тому, 
що  до  уваги  беруться  не  всі  рішення  судових  органів,  а 
тільки такі, що закріплюють у собі нормативні приписи, 
наприклад,  рішення Конституційного  суду України,  тлу-
мачення  нормативного  характеру  Пленуму  Верховного 
Суду,  рішення  судів  загальної  юрисдикції,  які  скасову-
ють дію нормативних актів, рішення Європейського суду 
з прав людини.

Науковець Є.В. Черняк під час дослідження актів тлу-
мачення, що належать Конституційному суду України, зро-
бив висновок щодо віднесення рішень даного органу кон-
ституційної юрисдикції до прецеденту тлумачення,  адже 
такі рішення наділені ознаками, котрі характеризують цей 
вид прецеденту, а саме це: загальнообов’язковий характер, 
багаторазовість  використання,  наявність  положень,  які 
підтверджують зміст норми права або роз’яснюють зміст 
такої і публікуються офіційно.

Під  час  розгляду  судового  прецеденту  необхідним 
є  розмежування  його  з  подібною  категорією  –  судовою 
практикою,  оскільки  вони  наділені  різними  смисловими 
значенням, а тому їх не можна ототожнювати.

Отже,  коли  йдеться  про  судовий  прецедент,  слід 
розуміти під  ним  створення певної  нової  норми,  тоді  як 
судова  практика  спрямована  на  вивчення,  узагальнення 
та надання роз’яснень щодо питань застосування законо-
давства.  Також  відмінність  полягає  в  тому, що під  судо-
вим прецедентом слід розуміти не процес діяльності суду, 
а  саме його  результати –  судове  рішення,  тоді  як  судова 
практика містить вказівки на створені судами положення 
загального  характеру,  що  мають  вигляд  певних  принци-
пів, правил, визначень та вказівок, котрі наділені такими 
властивостями,  як  загальновизнаність  та  обов’язковість 
[5, c. 6–8].

Повертаючись безпосередньо до судового прецеденту, 
треба  розуміти,  в  яких  формах  він  може  виражатися. 
Серед таких виділяють: акт правозастосування, інтерпре-
таційний  акт,  преюдиційний  акт,  правовий  звичай,  пра-
вову позицію суду та нормативно-правовий акт.

Щодо класифікації прецедент може бути диференційо-
ваний на такі види: офіційний та неофіційний, формаль-
ний та фактичний, такий, що має обов’язковий характер 
та необов’язковий.

На  сучасному  етапі  досліджень  все  частіше  поняття 
прецеденту  використовується  по  відношенню  до  таких 
судових  рішень,  котрі  наділені  важливим  політико-пра-
вовим  значенням,  чи  стосовно  таких  явищ, що  застосу-
вали норму в перший раз з часу її встановлення, або ж до 
явищ,  які  становлять  преюдиціальне  значення  стосовно 
певних  фактів.  Якщо  розглядати  його  з  цієї  позиції,  то 
можна зробити висновок, що в такому разі він порівню-
ються з конкретним судовим рішенням у незалежності від 
того, чи формується під час цього нова правова норма, чи 
вже існуюча норма тільки лише застосовується до певних 
обставин справи.

Однак  вищезазначене  розуміння  не  вважається  судо-
вим прецедентом з тієї підстави, що містить у собі тільки 
тлумачення  та  розкриття  змісту  закону.  Інший  випадок, 

коли простежуються подальший розвиток смислу загаль-
ного  правового  припису,  яке  і  є  за  своїм  змістом  право-
творчістю. У такому разі постає питання визначення межі 
між  правотворчістю  та  діяльністю  судів,  що  має  право-
застосовний характер. А тому судовий прецедент підлягає 
розгляду зі сторони розмежування судової правотворчості 
та правозастосування.

Натепер  наша  держава  не  відносить  судовий  преце-
дент до джерел права, адже він наділений тільки рекомен-
даційним характером. Аргументом щодо цього є той факт, 
що право знаходить своє вираження та підлягає реалізації 
тільки в межах законів та актів підзаконного характеру, а 
тому не має можливості виражатись у судових прецеден-
тах, оскільки останній офіційно не віднесений до джерел 
українського права.

Однак поряд із цим невпинно зростає значення судової 
практики як регулятора суспільних відносин, це поясню-
ється  становленням  міжнародного  права,  у  формуванні 
якого у свою чергу бере участь і судовий прецедент.

Якщо  все  ж  таки  розглядати  судовий  прецедент  як 
джерело права України,  то  в  такому  разі  треба  брати  до 
уваги такі два проблемні аспекти: першим є те, що пре-
цедент  розглядається  в  ролі  безпосереднього  джерела 
права, а саме належно оформленого положення, на котре 
існує можливість посилання під час прийняття рішень, що 
мають юридичне значення, другим є деякі моменти впливу 
прецеденту на правотворчі та правозастосовні процеси, а 
також на формування юридичної практики загалом.

Щодо  розуміння  прецеденту  в  першому  аспекті,  то 
воно  було  протягом  тривалого  часу  неприйнятним  для 
вітчизняного  правознавства,  що  пояснене  існуванням 
довгий час нормативістського підходу до розуміння права.

Щодо  другого  аспекту  слід  зазначити,  що  питання 
впливу  прецеденту  на  значний  обсяг  правових  явищ 
зайвих  заперечень  не  викликала,  навіть  у  період  радян-
ських часів.

Також  прийняті  раніше  судові  рішення  здійснювали 
вплив  на  судову юридичну  кваліфікацію  в  майбутньому 
та  деталізацію  оціночних  понять  (наприклад,  методика 
визначення  розміру моральної шкоди  не  регламентована 
жодним  нормативним  документом  –  суди  визначають  її 
розмір, керуючись своїм внутрішнім переконанням та суд-
дівським  розсудом,  враховуючи  при  цьому  положення 
судової практики).

Оскільки  судовий  прецедент  має  наслідком  форму-
вання нової норми права, то він наділений певною струк-
турою, яку ще можна назвати як його внутрішню органі-
зацію.

Більшість  учених  дотримуються  думки,  що  судовий 
прецедент має  три  елементи,  серед  яких:  вивчення фак-
тів, установлення аргументів та винесення безпосередньо 
рішення [7, с. 41].

Вивчення  фактів,  що  стосуються  конкретної  справи 
та виокремлення серед них найбільш значущих як перший 
елемент, прийнято вважати гіпотезою.

Встановлення  аргументів  на  користь  ухвалення 
рішення прийнято називати диспозицією.

І винесення рішення, яке стосується інтересів сторін, 
називається санкцією. 

Вищезазначене створює основу для розгляду судового 
прецеденту як форми існування норми права, що у свою 
чергу означає набуття судовим прецедентом форми інди-
відуального правозастосовного акту.

Проаналізувавши  перелік  міжнародних  актів,  що 
були ратифіковані нашою державою, слід зробити висно-
вок  про  визнання  в  ролі  джерела  права  прецедентів,  які 
сформовані Європейським судом з прав людини. На під-
твердження останнього виступає стаття 46 Європейської 
конвенції  про  захист  прав  людини  та  основних  свобод 
та статті 17  і 19 Закону України «Про виконання рішень 
та  застосування  практики  Європейського  суду  з  прав 



30

№ 1 2020
♦

людини», зміст яких такий: «Рішення Європейського суду 
є обов’язковими для держав – учасниць Конвенції», «суди 
застосовують під час розгляду справ Конвенцію та прак-
тику Суду як джерело права» [6]. Україна на офіційному 
рівні визнала юрисдикцію Європейського суду в частині 
тлумачення та застосування даної Конвенції, а також про-
токолів до неї, а тому прецедентна практика, сформована 
Європейським судом з прав людини, визнається на законо-
давчому рівні в Україні як джерело права.

З  огляду  на  останнє міністерства  та  відомства  забез-
печують  проведення  систематичного  контролю  щодо 
додержання  в  межах  відомчого  підпорядкування  адміні-
стративної практики, яка відповідає Конвенції та практиці 
Європейського суду.

Судовий  прецедент  має  все  ж  таки  знайти  своє 
місце  в  системі  джерел  права  України,  оскільки  його 
обов’язковий  характер  забезпечить  існування  прозорої 
та  передбачуваної  судової  системи,  діяльності  право-
охоронних органів,  адже кожен орган  та посадова особа 
не матимуть права відступати від правила, що закріплю-
ється в певному рішенні  за умови  існування аналогічної 
обставини. Внаслідок цього втратить своє значення здій-
снення тиску на суд або посадових осіб, зазнає зменшення 
обсяг різного роду скарг, значно знизиться рівень корупції 
з огляду на те, що ніхто не матиме права вчиняти в кож-
ному аналогічному випадку інакшою мірою, ніж це зазна-
чено в рішенні.

Запровадження прецедентного права як джерела забез-
печить  підвищення  суддями  свого  професійного  рівня, 
оскільки в  кожному випадку після  скасування  або  зміни 
рішення суду буде поставати питання щодо встановлення 
причин  допущення  помилок  та,  як  наслідок,  –  притяг-
нення до дисциплінарної відповідальності.

Деякі  науковці  притримуються  думки  про  існування 
прецеденту  у  вітчизняній  правовій  системі  протягом 

усього часу, а невизнання його офіційним джерелом права 
не є приводом заперечувати його існування натепер. Така 
позиція заслуговує на увагу.

Оскільки наша правова система належить до романо-
германської  правової  сім’ї,  то  внаслідок  цього  судовий 
прецедент  і  має  статус  додаткового  регулятора  суспіль-
них  відносин.  Український  судовий  прецедент  по  факту 
є прецедентом тлумачення, котрий спрямовується на роз-
виток та деталізацію законодавчих положень, тлумачення 
суперечливого  змісту  норм  права,  якщо  точніше  –  наді-
ляє  закон більш переконливим характером та  забезпечує 
вироблення одного підходу до застосування законодавчих 
норм [8, c. 121].

Висновки. Отже, незважаючи на небажання визнавати 
судовий прецедент джерелом права в Україні, на практиці 
можемо спостерігати той факт, що як місцевими, так і апе-
ляційними судами відбувається звернення до рішень вищої 
інстанції,  тобто  до  рішень Верховного Суду,  під  час  роз-
гляду певної справи та ухвалення відповідного рішення. 

Враховуючи корисний ефект судового прецеденту для 
врегулювання суспільних відносин та подолання різного 
роду прогалин, що, на жаль, є наявними в нашому законо-
давстві, для запровадження його на законодавчому рівні як 
офіційного джерела права вимагається внесення відповід-
них змін до законодавства. У цьому напрямі вже існують 
певні досягнення, зокрема, Законом України «Про судоу-
стрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року встановлю-
ється  обов’язковість  висновків  щодо  застосування  норм 
права,  які  викладені  в  постановах  Верховного  Суду  для 
інших  судів.  Визнанню  судового  прецеденту  офіційним 
джерелом права також сприяють процеси євроінтеграції, 
які сьогодні відбуваються в нашій державі та спрямовані 
на приведення у відповідність вітчизняних правових поло-
жень до європейських, у межах яких судовому прецеденту 
відводиться важлива роль.
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ПРАВОВА КУЛЬТУРА: МОДЕЛІ СТРУКТУРО-СИСТЕМИ

LEGAL CULTURE: MODELS OF STRUCTURAL SYSTEMS
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старший викладач кафедри правового забезпечення службово-бойової діяльності
Київського факультету 

Національної академії Національної гвардії України

У статті проаналізовано наукові позиції щодо поняття та елементів структури правової культури. Обґрунтовано думку про те, що 
правова культура як система духовних та матеріальних цінностей у сфері права охоплює всю сукупність найважливіших ціннісних ком-
понентів правової реальності. Запропоновано під поняттям структури правової культури розуміти певну схему, зовнішнє зображення 
зазначеного об’єкта дослідження, стійку впорядкованість у просторі й часі елементів системи та їхніх зв’язків. Виділено та проаналі-
зовано актуальні моделі структуро-системи правової культури: зведення структури правової культури до правової системи чи право-
вої надбудови; зведення структури правової культури до об’єктивованих результатів правової діяльності; зведення правової культури 
суспільства до власне правової діяльності; ототожнення правової культури з правовою свідомістю; зведення правової культури до рівня 
правового розвитку суб’єкта. Доведено, що структура правової культури, з огляду на її конструкт та компоненти, має рухливі межі та 
динамічний характер. Обґрунтовано, що компоненти структури правової культури різняться за своєю природою, способом організації, 
середовищем функціонування, іншими показниками. Доведено, що функціонування елементів структури правової культури, процеси 
їх комбінування мають певну логіку: поєднуючись між собою, вони утворюють те чи інше функціональне середовище, в межах якого 
здійснюється взаємодія (обмін) між елементами і розвиток системи загалом. Запропоновано такі, відносно цілісні утворення об’єднувати 
поняттям «підсистема правової культури». Обґрунтовано доцільність застосування суб’єктного підходу до аналізу структуро-системи 
правової культури. Доведено, що в межах суб’єктної підсистеми важливим показником є ступінь соціальної організації суб’єктів у процесі 
здійснення правової діяльності. Посилено аргументацію доцільності класифікації правової культури за рівнями з виділенням, зокрема: 
правової культури суспільства (загальний рівень); правової культури певної соціальної групи (груповий рівень); правової культури особи 
(індивідуальний рівень). 

Ключові слова: право, культура, модель, підсистема, елемент, правова свідомість, правова діяльність, інститут, суб’єкт. 

The article analyzes the existing scientific positions on the concept and elements of the structure of legal culture. It is suggested to understand 
the concept of the structure of legal culture in terms of a certain scheme, an external image of the object of study, a stable ordering in space 
and time of elements of the system and their relationships. Actual models of the structure-system of legal culture are identified and analyzed: 
reduction of the structure of legal culture to the legal system or legal superstructure; reducing the structure of the legal culture to the objective 
results of legal activity; reducing the legal culture of society to its own legal activity; unification of legal culture with legal consciousness; reducing 
the legal culture to the level of legal development of the subject. It is proved that the structure of the legal culture, in view of its construct and 
components, has a flexible boundary and dynamic character. It is substantiated that the components of the legal culture structure differ in their 
nature, method of organization, environment, and other indicators. It is proved that the functioning of the elements of the structure of legal culture, 
the processes of combining them, have a certain logic: in combination, they form a particular functional environment within which the interaction 
(exchange) between the elements and the development of the system as a whole. It is suggested to integrate such relatively holistic entities with 
the concept of “legal culture subsystem”.

The expediency of applying a subjective approach to the classification of legal culture is substantiated. The argumentation of expediency of 
classification of legal culture by levels with allocation is strengthened, in particular: legal culture of society (general level); the legal culture of a 
particular social group (group level); legal personality culture (individual level).

Key words: legal culture, structure, system, subsystem, element, legal consciousness, legal activity, institute, subject. 

Постановка проблеми. Розуміння  феномену  право-
вої  культури  ґрунтується  на  розумінні  складу  зазначе-
ного поняття. Вважаємо цілком справедливою думку про 
те, що уявити уповні суть правової культури неможливо, 
якщо не виділяти її логічну структуру [1, c. 151]. У найза-
гальнішому розумінні структура (від лат. structūra) – це 
характеристика  та  просторова  картина  складу  певного 
об’єкта,  взаєморозміщення його формацій,  частин,  дета-
лей,  елементів,  певний  функціональний  взаємозв’язок 
його  складових  частин.  Структура  системи  є  однією 
з основних категорій системного аналізу, що характеризує 
стійку  впорядкованість  у  просторі  й  часі  елементів  сис-
теми та їхнього зв’язку. З точки зору методології наукових 
досліджень  під  структурою  слід  розуміти  схему,  певне 
зовнішнє  зображення  явища  чи  об’єкта  дослідження, 
в якому початково передбачається певна цілісність. Отже, 
структура  –  це  стійке  відображення  взаємних  відносин 
елементів цілісного об’єкта. Вихідними поняттями в ана-
лізі  структури  об’єкта  є  поняття  форми  і  змісту.  Таким 
чином,  визначити  структуру  правової  культури  означає 
дослідити форму і розкрити зміст зазначеного поняття.

Стан опрацювання.  Проблема  структури  правової 
культури неодноразово перебувала в центрі уваги фахів-
ців у  галузі права  та  інших суспільних наук. Зокрема,  її 

досліджували такі вчені, як С.С. Алєксеєв, К.В. Волинка, 
В.Т. Журавльова, В.О. Качур, Г.П. Клімова, М.В. Кравчук, 
М.О. Макеєва, Р.К. Русинов, А.П. Семітко, Ю.С. Шемшу-
ченко, М.В. Целуйко та ін. Проте остаточного розв’язання 
зазначена проблема поки що не знайшла, тому спробуємо 
викласти свої міркування щодо цього.

Мета статті – на основі аналізу наукових джерел виді-
лити існуючі моделі структуро-системи правової культури 
та обґрунтувати найбільш раціональний підхід до струк-
турування правової культури. 

Виклад основного матеріалу. Перш ніж обґрунтувати 
власне  бачення  структури  правової  культури,  здійснимо 
аналіз  існуючих наукових позицій щодо цього.  Зокрема, 
авторитетний  теоретик  права  С.С.  Алексєєв  вважає,  що 
правова  культура  суспільства  характеризується  через 
такі показники, як: 1) стан правосвідомості в суспільстві, 
тобто ступінь вираження знання  і розуміння права, усві-
домлення  необхідного  суворого  виконання  вимог  закон-
ності,  розвиненості  відчуття  права  і  законності;  2) стан 
законності, який характеризується ступенем утілення всіх 
її вимог, реальністю їх здійснення; 3) стан законодавства, 
його досконалість за змістом і формою; 4) стан практич-
ної роботи суду, прокуратури, інших юридичних органів, 
які  застосовують  право;  5) ступінь  використання  ними  
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передових  прийомів  юридичної  техніки  [2,  c.  150–151]. 
Відповідно,  за С.С. Алексєєвим,  структуро-систему пра-
вової  культури  становлять  рівні:  1) правосвідомості;  
2) законності;  3) досконалості  законодавства;  4) юридич-
ної  практики.  Професори  Р.К.  Русинов  та  А.П.  Семітко 
ключовими  елементами  правової  культури  називають:  
1) рівень  розвитку  правової  свідомості  населення;  
2) рівень  розвитку  правової  діяльності;  3) рівень  роз-
витку  всієї  системи  юридичних  актів  [3,  с.  331–333]. 
У подальшому представлений конструкт було доповнено 
ідеєю щодо необхідності виділення в структурі правової 
культури  інституційної  підсистеми,  а  також  підсистеми 
правової  свідомості  та  підсистеми  правової  діяльності. 
Відповідно, до компонентів інституційної підсистеми від-
носять юридичні джерела, в яких виражається і закріплю-
ється  право,  а  також юридичну  техніку. До  компонентів 
підсистеми правової свідомості відносять: глибину осво-
єння  населенням  правових феноменів;  глибину  правової 
інформованості населення; глибину емоційного ставлення 
населення до закону та судової системи. На рівні підсис-
теми  правової діяльності виділяють:  теоретичну  (діяль-
ність  учених-юристів),  освітянську  (діяльність  студентів 
і слухачів юридичних шкіл, вузів тощо); практичну (пра-
вотворчу, правореалізаційну, правозастосовчу) діяльність. 

Ще  одним  конструктом  структуро-системи  право-
вої  культури  є  той,  в  основу  якого  покладено  виділення 
поведінкових  компонентів  юридичної  діяльності,  таких, 
як:  правосвідомість;  правові  відносини  і  законність; 
правопорядок  і  правомірна  діяльність  суб’єктів.  На 
думку  В.П.  Сальникова,  якому  належить  зазначена  ідея, 
структуру  правової  культури  становлять:  а) юридичні 
поняття  і категорії; б) оцінки  (оцінні судження); в) деон-
тологічні  модальності  (останніми,  на  думку  автора, 
є  «нормативні  судження,  які  складаються на основі пра-
вових  знань  та  оцінок  і  охоплюють  такі  модальні  опе-
ратори,  як  «обов’язково»,  «дозволено»,  «заборонено» 
тощо») [4, с. 155]. Також існує позиція, відповідно до якої 
до  складу правової  культури  слід  відносити:  1) право  як 
систему  норм,  що  виражають  державні  вимоги;  2) пра-
вовідносини,  тобто  систему  суспільних  стосунків,  що 
регулюються правом; 3) правові заклади як систему дер-
жавних органів  і  громадських установ, що забезпечують 
правовий  контроль,  регулювання  та  виконання  права;  
4) правосвідомість,  тобто  систему  духовного  відобра-
ження  всієї  правової  дійсності;  5) правову  поведінку, 
тобто  систему практичної  діяльності  людей  з  виконання 
і застосування права [5, с. 43]. Інші дослідники до складу 
правової культури, крім названих елементів, також відно-
сять: політичну оцінку права і правової поведінки; право-
творчу діяльність; правову науку; державно-правову  іде-
ологію; права  і  свободи громадян та  ін. Не  заперечуючи 
в цілому напрями трактування складу правової культури, 
зауважимо, що виокремлення як її компонентів державно-
правової  ідеології,  особливо  прав,  свобод  і  обов’язків 
громадян,  на  нашу  думку,  наближує  розуміння  правової 
культури  до  поняття  правової  системи, що  ускладнює  її 
розуміння.  У  цілому  зазначимо,  що  загальне  розуміння 
структури  правової  культури  трансформується  разом  із 
розумінням  поняття  правової  культури,  яке  перебуває 
в постійній динаміці. 

Структура  правової  культури  була  і  залишається  пред-
метом  розгляду  і  для  вітчизняних  теоретиків  права.  Так, 
М.В.  Кравчук,  зокрема,  до  структури  зазначеного  поняття 
відносить:  1) знання  про  право;  2) ставлення  до  права; 
3) навички  правової  поведінки  [6  ,  с.  309].  На  думку 
О.М.  Макеєвої,  елементами  структури  правової  культури 
є:  1) правові  тексти  (акти-документи,  тексти  юридичного 
змісту);  2) правова  діяльність  (теоретична,  практична); 
3) правова  свідомість  (її  когнітивний,  емоційний,  наста-
новний  елементи);  4) суб’єкти-носії  (суспільство,  класи, 
нації,  народності,  колективи,  окремі  індивіди) [7,  c.  65].  

Своєю  чергою,  аналізуючи  структуру  правової  культури, 
професор К.Г. Волинка наголошує на багатогранності зазна-
ченого поняття та вважає, що правова культура проявляється 
у  правових  культурних  орієнтирах,  творчій  діяльності  з  їх 
реалізації  та  в  отриманих  позитивних  результатах.  Відпо-
відно,  до  її  складу  вчений  відносить:  1) систему  правових 
норм  як  особливих  правил  поведінки,  які  зовні  виражені 
у  вигляді  певних  нормативно-правових  актів  (їх  рівень 
зумовлює рівень правової культури); 2) сукупність правовід-
носин, тобто суспільних відносин, врегульованих за допомо-
гою правових норм; 3) сукупність суб’єктів права; 4) право-
свідомість  суб’єктів;  5) режим  законності  та  правопорядку 
[8, c. 196–197]. Качур В.О., розуміючи правову культуру як 
спосіб організації та розвитку життєдіяльності учасників сус-
пільного життя, використовує принцип ізоморфізму та вио-
кремлює у структурі правової культури: об’єктивну (правова 
діяльність); суб’єктивну (правова позиція); нормативну (пра-
вові регулятори) підсистеми [9, c. 10]. Розглядаючи правову 
культуру  як  різновид  загальної  культури,  Л.А.  Авраменко 
вважає,  що  її  структуру  становлять  духовні  й  матеріальні 
цінності, які належать до правової дійсності і не мають влас-
ної предметності  [10,  c.  162]. На думку О.Ф. Скакун, пра-
вова культура є системою правових цінностей (форм, норм, 
приписів та інститутів, розумінь і настанов), які відобража-
ють у правовій формі стан свободи і соціальних цінностей 
людства,  суспільства,  особи  [11,  c.  648].  У  науковій  праці  
Г.  Попадинець  до  елементів  системи  правової  культури 
суспільства  віднесено:  а) якісний  стан юридичної  охорони 
захисту  прав  і  свобод  людини;  б) ступінь  впровадження 
у практику суспільного і державного життя принципів верхо-
венства права і правового закону; в) рівень правосвідомості 
громадян та посадових осіб, засвоєння ними цінності права, 
основних прав і свобод, правових процедур вирішення кон-
фліктів; г) досконале як за змістом, так і за формою законо-
давство; ґ) стан законності; д) ефективність роботи правозас-
тосовних, зокрема, правоохоронних органів; е) стан розвитку 
юридичної науки [12, с. 126–127]. Досить значним ступенем 
об’єктивації  та  узагальнення  характеризуються  погляди  на 
структуру правової культури М.Ф. Целуйка. Так, у структурі 
правової культури як поняття науковець виділяє: а) правову 
свідомість; б) правові відносини; в) законність і правопоря-
док; г) правомірну діяльність суб’єктів; ґ) право; д) державно-
правові  інститути;  е) юридичну  техніку;  є) юридичні  акти. 
Складниками правової культури суспільства М.Ф. Целуйко 
вважає:  а) рівень  розвитку  правової  свідомості;  б) рівень 
розвитку  правової  діяльності;  в) рівень  розвитку  системи 
правових  норм.  Елементами  структури  правової  культури 
індивіда, на думку дослідника, є: а) ідейно-теоретичні пра-
вові уявлення; б) позитивні правові почуття; в) творча діяль-
ність  індивіда у правовій сфері  [13,  c. 6–8]. В  інших акту-
альних  публікаціях  до  структури  правової  культури  також 
віднесено такі елементи, як: право, правосвідомість, правові 
відносини, законність і правопорядок, правомірна діяльність 
суб’єктів (О.П. Єгоров) [14, с. 17]; теоретична (продуктивна 
та репродуктивна) та практична (правотворча, правореалізу-
юча) діяльність (С.І. Максимов) [15, c. 7]; діяльність безпо-
середньо в правовій сфері, діяльність неправового характеру, 
пов’язана правом тощо. Важливою для розуміння структуро-
системи  правої  культури  вважаємо  офіційно  висловлену  
(у  вигляді  відповідної  статті  в  Юридичній  енциклопе-
дії) думку академіка Ю.С. Шемшученка про те, що правова 
культура  як  система  духовних  та  матеріальних  цінностей 
у сфері права охоплює всю сукупність найважливіших цін-
нісних компонентів правової реальності, а саме: право; пра-
восвідомість;  правовідносини; правопорядок; нормотворчу, 
правозастосовчу та інші види юридичної діяльності [16, с. 37]. 
На думку І.В. Осики, в структурі правової культури доцільно 
виділяти об’єктивний та суб’єктивний рівні. Дослідниця вва-
жає, що на об’єктивному рівні правова культура складається з:  
а) рівнів  розвитку  права;  б) правової  діяльності;  в) право-
вої  свідомості;  на  суб’єктивному:  а) з  розвитку  правового  
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знання індивіда; б) з рівня і характеру його ставлення до прав; 
в) з установок на правові норми; г) з рівня правосвідомості; 
ґ) із правової діяльності; е) із правового розвитку; є) із право-
вої поведінки [17, с. 8]. Зазначена ідея – єдності об’єктного 
та  суб’єктного  у  структурі  правової  культури  –  знаходить 
своє  вираження  в  позиції  інших  авторитетних  дослідни-
ків. Наприклад, Л.О. Макаренко  з  цього приводу  зазначає, 
що саме суб’єкти права та  створені ними правові цінності 
являють собою суб’єктний та об’єктний складники єдиного 
феномену правової культури [18, с. 184]. А І.В. Яковюк наго-
лошує на тому, що саме суб’єкти задають прогресивний век-
тор розвитку правової культури, створюючи, утверджуючи, 
зберігаючи і транслюючи правові цінності [19, с. 649]. 

Таким  чином,  узагальнюючи  проаналізовані  та  інші 
наявні в літературі наукові позиції, доходимо висновку про 
можливість  виділення  таких моделей  структуро-системи 
правової  культури:  а) зведення  структури  правової  куль-
тури до правової системи чи правової надбудови; б) зве-
дення  структури  правової  культури  до  об’єктивованих 
результатів  правової  діяльності;  в) зведення  структури 
правової  культури  суспільства  до  власне правової  діяль-
ності; г) ототожнення правової культури з правовою свідо-
містю; ґ) зведення правової культури суспільства до пра-
вового суб’єкта, рівня його правового розвитку. Загалом, 
осмислення поняття структури правової культури та залу-
чення до цього результатів осмислення його іншими нау-
ковцями  дозволяє  резюмувати  таке:  1) під  поняттям 
структури  правової  культури  слід  розуміти  певну  схему, 
зовнішнє  зображення  зазначеного  об’єкта  дослідження, 
стійку  впорядкованість  у  просторі  й  часі  елементів  сис-
теми  та  їхнього  зв’язку;  2) існують  різні  точки  зору  на 
моделі структури правової культури, які можливо звести 
до  кількох  основних  платформ;  3) структура  правової 
культури  за показниками конструкту та компонентів має 
рухливі  межі  та  динамічний  характер;  4) компоненти 
структури  правової  культури  різняться  за  своєю  приро-
дою, способом організації, середовищем функціонування, 

що  зумовлює  виділення  об’єктних  та  суб’єктних;  інсти-
туційних та неінституційних; ідеальних та матеріальних; 
діяльнісних та ціннісних; динамічних та статичних тощо 
елементів; 5) функціонування елементів структури право-
вої культури, процеси їх комбінування мають певну логіку: 
поєднуючись між собою,  зазначені  елементи утворюють 
те чи інше функціональне середовище, в межах якого здій-
снюється взаємодія (обмін) між елементами системи і роз-
виток системи загалом; 6) такі відносно цілісні утворення 
пропонується об’єднувати поняттям підсистеми системи 
правової культури. 

Висновки. З урахуванням існуючих поглядів на струк-
туру  правової  культури  пропонуємо  виділяти  такі функ-
ціональні підсистеми правової  культури:  а) об’єктну 
(діяльнісну); б) суб’єктну (рівневу); в) нормативну (інсти-
туційну).  Крім  того,  для  розкриття  сутності  зазначеного 
поняття  важливим  вважаємо  врахування  таких  результа-
тів і узагальнень: 1) існуючі концепти структури правової 
культури  з  тими  або  іншими варіантами  ґрунтуються на 
розумінні  зазначеного  поняття  як  сукупності  фундамен-
тальних правових цінностей суспільства, таких як право, 
правосвідомість,  правова  поведінка,  правові  відносини, 
правова  (юридична) діяльність;  2) елементи  структури 
правової  культури  зазвичай  характеризуються  як  неса-
мостійні, тобто такі, що  інтегруються в більш широкі за 
змістом поняття; 3) у структурі правової культури існують 
відносно цілісні утворення, організовані за ознакою функ-
ціональності,  які  запропоновано  об’єднувати  поняттям 
підсистеми правової культури;  4) оскільки  для  частини 
компонентів  правової  культури  функціональним  середо-
вищем є свідомість індивіда, структура правової культури 
обов’язково  охоплює  суб’єктну  підсистему;  5) у  межах 
суб’єктної  підсистеми  важливим  показником  є  ступінь 
соціальної організації суб’єктів у процесі здійснення пра-
вової діяльності. На нашу думку, зазначені викладки фор-
мують  суб’єктний підхід до  аналізу  структуро-системи 
правової культури. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Клімова Г.П. Структура та функції правової культури. Вісник Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. 2010. 

№ 11. С. 292–298.
2. Алексеев С.С. Общая теория права. Москва : Юристъ, 2008. 362 с.
3. Русинов Р.К. Правосознание и правовая культура. Теория государства и права : учебник для юрид. вузов и факультетов ; под ред. 

В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. Москва : Наука, 1997. 425 с.
4. Сальников В.П. Правовая культура. Актуальные проблемы теории права / под ред. К.Б. Толкачева, А.Г. Хабибулина. Уфа : 

Изд-во УГУ, 1995. 415 с.
5. Каминская В.М. Правосознание как элемент правовой культуры. Правовая культура и вопросы правового воспитания. Москва : 

Политиздат, 1974. 217 с.
6. Кравчук М.В. Теорія держави і права (опорні конспекти) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Вид. 3-є, переробл. й доповн. 

Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2013. 608 с.
7. Макеєва О.М. Правова культура як елемент правової системи. Часопис Київського університету права. 2012. № 4. С. 64–67.
8. Волинка К.Г. Теорія держави і права : навч. посіб. Київ : МАУП, 2003. 240 с.
9. Качур В.О. До питання про структуру правової культури. Право. Людина. Довкілля. 2019. Том 10 (2). С. 6–12. URL:  

http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pravo/article/view/law2019.02.001/11075 (дата звернення: 10.04.2020).
10. Авраменко Л.В. Теорія держави і права. Харків : СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2004. 287 с.
11. Скакун О.Ф.Теорія держави і права (Енциклопедичний курс) : підруч. Харків : Еспада, 2006. 776 с.
12. Попадинець Г. Правова культура як важливий елемент правової системи України. Вісник Національного університету «Львів-

ська політехніка». Юридичні науки. 2014. № 782. С. 123–128. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2014_782_25 (дата звернення: 
10.04.2020).

13. Целуйко М.Ф. Структура правової культури у вітчизняній юридичній літературі. Науковий вісник Чернівецького університету. 
Сер.: Правознавство. Чернівці. 2010. Вип. 538. С. 5–10. 

14. Єгоров О.П. Правова культура: поняття, елементи та рівні. Правничий вісник Університету «КРОК». 2011. Вип. 9. С. 13–18. URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvuk_2011_9_4 (дата звернення: 10.04.2020).

15. Максимов С.І. Правова культура як інтегральна характеристика правової системи. Правова система України: проблеми і тен-
денції розвитку : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 3 червня 2010 р. ; Нац. академія прав. наук України. Харків : ХНІ держ. буд. та 
місцев. самовряд., 2010. 171 с.

16. Шемшученко Ю.С. Правова культура. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова) та ін. Київ : Вид-во 
«Українська енциклопедія» імені М.П. Бажана, 1998–2004. Т. 5: П–С. 2003. 564 с.

17. Осика І.В. Правова культура у формуванні правової, соціальної держави: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ :  
Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2004. 19 с.

18. Макаренко Л. Методологічні засади пізнання сутності правової культури. Підприємництво, господарство і право. 2018. 
№ 9. С. 181–185.

19. Яковюк І. В. Правова культура як характеристика якісного стану правової системи. Правова система України: історія, стан та 
перспективи: у 5 т. Харків : Право, 2008. Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи 
України / за заг. ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина. С. 640–663.



34

№ 1 2020
♦

УДК 340.12

РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ МАС У ДЕРЖАВІ ТА СУСПІЛЬСТВІ  
У ВЧЕННІ Х. ОРТЕГИ-І-ГАССЕТА

THE ROLE AND IMPORTANCE OF MASS  
IN THE STATE AND SOCIETY IN THE J. ORTEGA-Y-GASSET DOCTRINE
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У статті проаналізовані поняття маса, масова культура та свідомість, поведінка мас у суспільстві та державі у вченні Х. Ортеги-і-
Гассета.

Досліджено, що вже в стародавності грецькі мислителі відокремили демократію від охлократії. Таке розрізнення набуло теоретично-
го обґрунтування наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст. Так, Х. Ортега-і-Гассет виявив та проаналізував низку проблем, пов’язаних із формуван-
ням та домінуванням мас, їхньою поведінкою в суспільстві та державі. 

Досліджуючи феномен мас, Х. Ортега-і-Гассет встановив, що цей феномен є наслідком поширенням демократії. Ординарна людина 
вирішила, що всі люди рівні у своїх правах. Почала формуватись масова свідомість. У широкому значенні – це свідомість людських 
мас, більшості. У більш вузькому розумінні – це особлива форма повсякденної свідомості, яка з’являється під впливом певних засобів, 
насамперед ЗМІ.

Так з’явилась «масова людина» – індивід, що здатен стати людиною маси та приєднатись до юрби. Це людина, що легко скидає із 
себе почуття відповідальності. У цьому їй допомагають і політики, що застосовують створення юрби як поведінкову технологію.

Х. Ортега-і-Гассет вважав, що така людина має вроджену, глибоку впевненість у легкості життя, в якому не існує трагедій та обме-
жень. Таким чином, масова людина проникається відчуттям влади та перемоги. 

Акцентовано увагу на тому, що феномен мас не призводить державу до розвитку та процвітання. Людина масова є аполітичною. 
Вона виносить на перший план лише особисті інтереси.

Не існує такої держави, в якій всім і всюди живеться добре. На думку Х. Ортеги-і-Гассета там, де панують маси, там панує насилля, 
яке стає єдиним переконанням та єдиною доктриною. Масам притаманне почуття власної переваги; вони не вдячні державі за надані їм 
блага, вважають їх суто належними. 

У ході дослідження дійшли висновку, що повстання мас схоже на колективне безумство, яке супроводжується ненавистю до людей 
здорового глузду. «Людина-маса» надто лінива, щоб утруднювати себе критичним мисленням, а іноді навіть не здатна до нього. Вона не 
відстоює власну правоту та не бажає сприймати правоту іншого. Вона вважає, що знає істину в останній інстанції.

Ключові слова: Ортега-і-Гассет, маса, постання мас, масова культура, масова свідомість, масове мислення.

The article analyzes the concepts of mass, mass culture and consciousness, the behaviour of the masses in society and the state in the 
doctrine of J. Ortega y Gasset.

It is investigated that in ancient times Greek thinkers separated democracy from ochlocracy. This difference began to acquire theoretical 
justification in the late ХІХ and early ХХ century. Thus, J. Ortega y Gasset identified and analyzed a number of problems related to the formation 
and dominance of the masses, their behaviour in society and the state.

Investigating the phenomenon of the masses, H. Ortega-i-Gasset found that this phenomenon is a consequence of the spread of democracy. 
The ordinary man decided that all people are equal in their rights. Mass consciousness began to form. In a broad sense, it is the consciousness 
of the human masses, the majority. In a narrower sense, it is a special form of everyday consciousness that appears under the influence of certain 
means, primarily the media.

This is how the «mass person» appeared. This is an individual who can become a mass person and join the crowd. This is a person who 
easily sheds his sense of responsibility. It is also helped by politicians who use crowd creation as a behavioral technology.

J. Ortega y Gasset believed that such a person has an innate, deep confidence in the ease of life, in which there were are no tragedies and 
restrictions. Thus, the mass person is imbued with a sense of power and victory.

Attention is focused on the fact that the phenomenon of the masses does not lead the state to development and prosperity. The mass person 
is apolitical. It brings only personal interests to the fore.

There is no such state in which everyone and everywhere lives well. According to J. Ortega y Gasset where the masses rule, violence prevails 
there, which becomes the only belief and the only doctrine. The masses have a sense of self-esteem; they are not grateful to the state for the 
benefits provided to them, they consider them strictly appropriate.

The study concluded that the uprising of the masses is like a collective madness, which is accompanied by hatred for people of common 
sense. The «mass person» is too lazy to bother with critical thinking, and sometimes is not even capable of it. He does not stand up for his own 
rightness and does not want to accept the rightness of another. He thinks that he knows the ultimate truth.

Key words: J. Ortega y Gasset, mass, rise of masses, mass culture, mass consciousness, mass thinking.

Постановка проблеми.  Категорії  «юрба»,  «тьма», 
«натовп», «маси» відомі з давніх часів. Особливу актуаль-
ність вони набували в певний час. Наприклад, у Стародав-
ній Греції, у нові часи в Європі, в сучасній Україні.

Вже в стародавності грецькі мислителі розробляли тео-
рії держави, розмірковували над її формами, видами прав-
ління. Але демос – народ – вони не ототожнювали з юрбою, 
натовпом. Вони відокремили демократію від охлократії. 

Час  від  часу  в  історії  політичної  та  правової  думки 
різні  вчені  говорили  про  меншість  і  більшість,  про  еліту 

та  більшість,  про  високу  та  низьку  культуру.  Особливо 
активно  таке  розрізнення  стало  набувати  теоретичного 
обґрунтування наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст. Це був час, 
коли  внаслідок  перемоги  лібералізму  в  багатьох  країнах 
Європи  пропагувалась  політична  та  економічна  свобода. 
І  така  ідеологія поступово почала  змінювати суспільство, 
одним надавати  більші можливості  й  усвідомлення необ-
хідності  боротьби  за  свої  права,  а  іншим,  які  традиційно 
мали  широкі  права  та  привілеї,  почали  їх  обмежувати. 
Так, разом  із поширенням прав,  виникненням революцій,  
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із правом доступу до влади більш широкого кола осіб почи-
нають  пророкувати  занепад  та  навіть  загибель  Європи. 
У зв’язку з цим з’являються теорії О. Шпенглера, Ф. Ніцше, 
В. Паретто, Г. Моски, М. Вебера та Х. Ортеги-і-Гассета, які 
намагалися пояснити  зміни, що відбувалися в  суспільстві 
та державі на межі ХІХ – ХХ ст.

Так, Х. Ортега-і-Гассет виявив та проаналізував низку 
проблем,  пов’язаних  із  формуванням  та  домінуванням 
мас, які є актуальними й дотепер. Це саме поняття «маса», 
а також «масова свідомість», «масове мислення», «масова 
культура». 

Х. Ортега-і-Гассет розділив  суспільство на більшість 
та меншість. Меншість є людьми мислячими і такими, що 
вирізняються високими вимогами до себе. Більшість, вона 
ж «маси», прямо протилежно відрізняється від меншості – 
«еліти». У ХІХ ст. в Європі набула поширення демократія. 
Водночас  почала  відбуватися  криза,  оскільки  маси,  «за 
визначенням, не повинні і не можуть керувати навіть влас-
ною долею».

Одним із перших тенденцію до «омасовіння» суспіль-
ства зафіксував Ф. Ніцше. Саме він виділив основні типи 
уявлень про маси: сприйняття мас як недиференційованої 
більшості, безликої юрби; нездібного до творчості, «меха-
нізованого» суспільства. 

Оскільки масова культура є складним та вельми нео-
днозначним явищем, уявлення дослідників про неї відріз-
няються світоглядним та методологічним плюралізмом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Серед 
сучасних  науковців,  що  досліджують  проблеми  масової 
культури, можна назвати таких російських та українських 
авторів,  як  О.  Ткаченко,  А.  Руткевич,  Н.  Маньковська, 
В. Тітов та ін.

Метою статті  є дослідження походження мас,  їхньої 
культури, свідомості та поведінки в суспільстві та державі 
у вченні Х. Ортеги-і-Гассета.

Виклад основного матеріалу.  У  творі  «Повстання 
мас» Ортега-і-Гассет розділяв думку про те, що суспіль-
ство  в  нормальному  стані  поділяється  на  «обрані  мен-
шини» та «маси», тобто на духовну аристократію (еліту) 
та  безпосередньо  масу.  Будь-яке  суспільство  є  динаміч-
ним  об’єднанням  двох  груп  –  більшості  та  меншості. 
Меншини  є  особистостями  або  групами  особистостей 
особливої  гідності. Маса  є  скупченням,  юрбою  «серед-
ніх», ординарних осіб. Вони позбавлені здатності оціню-
вати  самих  себе  і  внаслідок  цього  невимогливі  до  себе. 
Представники  мас  посередні  й  не  бажають  змінювати 
своє становище. Вони прагнуть «бути як всі». Маса являє 
собою сукупність  індивідів, що «пливуть  за  течією», не 
беруть на себе відповідальність, але бажають користува-
тись усіма правами, не рахуватись ні  з  ким, окрім себе. 
«Тому  масова  людина  не  створює,  навіть  якщо  можли-
вості та сили її є великими» [1, с. 387].

На  думку  Х.  Ортеги-і-Гассета,  маса  являє  собою 
«сукупність осіб, не виділених нічим». З його погляду, трі-
умф плебейства та гніт маси навіть у традиційно вузьких, 
елітних колах є характерною ознакою сучасності: «посе-
редні душі, не обманюючись у власній посередності, без 
остраху  утверджують  своє  право на  неї  та  нав’язують  її 
всім  і всюди». Водночас він упевнений у тому, що «чим 
більш суспільство є аристократичним, тим у більшій мірі 
воно суспільство, як і навпаки». Маси, які досягли порів-
няно високого рівня життя, «вийшли з покори, не підко-
ряються ніякій меншині,  не  йдуть  за  нею  і  не  тільки не 
рахуються з нею, але й витісняють та заміщують її». Вче-
ний  наголошував,  що  покликання  людей  –  «вічно  бути 
засудженими  на  свободу,  вічно  вирішувати,  ким  ти  ста-
неш у цьому світі». На відміну від них, життя представ-
нику маси уявляється позбавленим проблем: «посередня 
людина засвоює як істину, що всі люди узаконено рівні». 
Людина  маси  отримує  непідробне  задоволення  від  від-
чуття ідентичності із собі подібними. «Масою є усілякий 

і кожний, хто ані в добрі, ані в злі не оцінює себе особли-
вою мірою, а відчуває «таким як усі», і не тільки не збен-
тежений, але й вдоволений тим, що ніяк не відрізняється» 
[2, с. 310].

Філософ розділяв людей не за класовою належністю, 
не  за  станом,  а  за  типом.  Він  вважав,  що  представ-
ники  маси  зустрічаються  в  будь-якій  верстві  суспіль-
ства – і серед інтелігенції, і серед аристократії. Але типо-
вого носія масової свідомості він вбачав серед технічних 
спеціалістів.

З  огляду  на  історію  можна  сказати, що  таких  людей 
у ХХ ст. було безліч. Розповсюдження ліберальної демо-
кратії  без  уваги  до  культури  та  творчості  й  технічний 
прогрес принесли порівняно високий рівень життя, який 
культивував самолюбство тих, хто користувався вигодами 
від цих явищ та не думав про обмеженість власного існу-
вання та оточуючий великий світ.

На  жаль,  сучасне  суспільство  фактично  складається 
з таких людей, саме вони складають більшість. Усі місця 
зайняті, оскільки  із  самого початку не призначались для 
мас; тим часом юрба стає все більшою. Ми можемо спо-
стерігати  за  новим  явищем:  маса,  залишаючись  масою, 
захоплює  місце  меншини  шляхом  її  витіснення.  Цей 
феномен  –  повне  захоплення масами  суспільної  влади  – 
Х. Ортега-і-Гассет називає повстанням мас.

На  нашу  думку,  варто  зупинитися  на  характеристиці 
ґенези  феномену  мас.  Так,  досліджуючи  цей  феномен, 
Х. Ортега-і-Гассет детально аналізував європейську істо-
рію. Згодом він дійшов висновку, що масове суспільство 
та поведінка є закономірним наслідком розвитку західної 
цивілізації. 

Людина  ХІХ  ст.  відчувала  матеріальне  покращення 
у  своєму  житті.  До  тих  часів  жодна  пересічна  людина 
не  вирішувала  власні  економічні  проблеми  так  швидко 
і просто. Спадкові багатії біднішали; робочий клас посту-
пово  перетворювався  на  пролетаріат;  люди  середнього 
достатку – буржуа – тим часом мали все більші й більші 
прибутки.  Буквально  з  кожним  днем  становище  закрі-
плювалось;  зростала  економічна  незалежність.  Те,  що 
раніше  вважалось  би  схильністю Фортуни  та  викликало 
би вдячність, стало розглядатись як законне благо, за яке 
не  дякують,  але  якого  вимагають.  У ХІХ  ст.  були  обла-
штовані певні сфери суспільства так, що покликали масу 
вважати такі порядки природними. Саме цим пояснюється 
та  визначається  абсурдний  стан  духу,  в  якому перебуває 
маса, – більш за все її турбує власне благоденство і менш 
за все – витоки благоденства. «У дні голодних бунтів юрба 
зазвичай вимагає хліба, а в підтримку вимог розгромлює 
пекарні. Чим не символ того,  як вчиняють сучасні маси, 
але більш масштабніше та винахідливіше» [2, с. 310].

Настільки  вільне  життя  викликало  у  середньоста-
тистичної  людини  почуття,  яке можна  описати  як  звіль-
нення від ярма та будь-яких обмежень. Раніше така міра 
свободи  не  була  доступною  простим  людям  –  для  них 
життя  було  важким  економічним  та  фізичним  тягарем. 
До тих часів доля людини визначалась статусом від наро-
дження.  З  початку життя  проста  людина  була  обмежена 
заборонами та перешкодами. Можна сказати, що в ті часи 
люди просто існували. Відбувались зміни правових реалій 
та суспільної моралі.

Починаючи з ІІ-ї пол. ХІХ ст., з поширенням демокра-
тії середня людина була фактично позбавлена соціальної 
нерівності.  Ординарна  людина  утвердилась  у  думці,  що 
всі люди рівні у своїх правах. ХІХ століття стало дійсно 
революційним,  тому  що  де-факто  воно  перенесло  вели-
чезні соціальні маси (юрбу, «посередню людину») в нові 
життєві умови, що сильно відрізнялись від колишніх.

Говорячи про суспільство в цілому та про масу як його 
частину,  не  можемо  заперечувати, що  кожен  без  виклю-
чення  індивід має свідомість. Безліч  індивідуальних сві-
домостей «посередніх» людей об’єднуються в свідомість 
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масову.  У  широкому  значенні  масова  свідомість  являє 
собою саме свідомість людських мас, більшості. У більш 
вузькому  розумінні  –  це  особлива  форма  повсякденної 
свідомості,  яка  з’являється  під  впливом  певних  засобів, 
насамперед ЗМІ.

Так,  масова  свідомість  є  неоднорідним,  внутріш-
ньо  суперечливим,  багатоступеневим  утворенням.  Це 
свідомість  різних  груп  людей  конкретного  суспільства 
в  конкретно-історичний  період,  які  мають  тимчасову 
та випадкову природу утворення. Вона тісно пов’язана із 
соціальними умовами життя людей та відображає ці умови, 
володіючи відносною самостійністю. На конкретно-соціо-
логічному  рівні  це  поняття  відповідає  суспільній  думці 
[3]. Ми можемо сказати, що масова свідомість є одним із 
видів  суспільної  свідомості,  найбільш  реальна  форма  її 
фактичного існування та втілення. 

У  бурхливі,  динамічні  періоди  масова  свідомість 
активно розвивається, але в «звичайні», стабільні періоди 
розвитку масова свідомість майже не має проявів. 

Ми  вважаємо,  що  прояви  масової  свідомості  несуть 
значною мірою випадковий, побічний характер та висту-
пають як ознака тимчасового та несуттєвого стихійного, 
безконтрольного варіанту розвитку.

З  іншого  боку,  явище  масової  свідомості  є  доволі 
самодостатнім  феноменом.  Воно  співіснує  в  суспільстві 
нарівні  зі  свідомістю  класичних  груп.  Воно  виникає  як 
відображення, переживання та усвідомлення діючих у зна-
чних соціальних масштабах обставин, у тому чи іншому 
відношенні загальних для членів різних соціальних груп, 
що  опиняються  цим  самим  у  схожих  життєвих  умовах, 
певною мірою урівнюючи їх.

Зміни в суспільстві неминуче тягнуть за собою зміну 
масової  свідомості.  Таким  чином,  з’являється  «масова 
людина». Індивід, що здатен стати людиною маси та при-
єднатись до юрби, є людиною, вирощеною в освітньому 
закладі  певного  типу,  яка  володіє  певним  складом  мис-
лення  та  живе  саме  в  атомарному  суспільстві  масової 
культури. 

На  основі  масової  культури  формується  масове  мис-
лення. Що можна вважати масовою культурою? Можемо 
зазначити,  що  це  те,  «що  подобається  великій  кількості 
людей»; «низький різновид культури»; «культурні твори, 
свідомою  метою  яких  є  здобуття  схвалення  народу» 
[4, с. 313].

Джон Сторі зазначав, що масова культура є залишко-
вою  категорією,  до  якої  не  мають  відношення  будь-які 
культурні витвори, що не відповідають стандартам висо-
кої культури. Отже, маскульт являє собою культуру ниж-
чого  рівня;  низькоякісну  [5,  с.  20].  О.О.  Радугін  описує 
це явище як культуру повсякденного життя, що надається 
всім верствам населення з різних джерел, включаючи ЗМІ 
[6, с. 83].

Так, під впливом масової культури формується масове 
мислення. Це мислення  тих,  у  кого  на  будь-яке  питання 
є готова відповідь [7, с. 76]. 

Масова  людина  легко  відкидає  почуття  відповідаль-
ності. У цьому їй допомагають і політики, що застосову-
ють створення юрби як поведінкову технологію [8, с. 92].

Х.  Ортега-і-Гассет  наділив  таку  людину  певними 
рисами. Така людина має вроджену, глибоку впевненість 
у легкості життя, в якому не існує трагедій та обмежень. 
Таким  чином,  масова  людина  проникається  відчуттям 
влади та перемоги. Ці відчуття підштовхують її до само-
ствердження; до повного задоволення наявним інтелекту-
альним та моральним багажем.

Самовдоволеність  врешті-решт  призводить  масову 
людину  до  невизнання  будь-яких  зовнішніх  авторите-
тів  –  вона  нікого  не  слухається,  не  допускає  критики 
своїх  поглядів,  не  рахується  ні  з  ким,  окрім  себе.  Вну-
трішнє відчуття власної сили підштовхує її до постійного 
утвердження  власної  переваги;  людина  поводить  себе  

зверхньо – так, ніби вона сама й подібні їй одні на світі, 
може вважати себе благородною; і саме тому така людина 
без  усілякого  відчуття  такту  безцеремонно  втручається 
в  будь-які  ситуації  в  полі  її  зору,  не  рахуючись ні  з  чим 
і ні з ким, тобто слідує принципу «прямої дії». На думку 
вченого,  благородство  визначається  не  правами,  а  вимо-
гливістю до себе та обов’язками.

Х.  Ортега-і-Гассет  підкреслював,  що  основою 
повстання мас є замкнутість душі масової людини. «Коли 
для пересічної людини світ та життя розкрились навстіж, 
її душа для них замикається наглухо,  і  я  стверджую, що 
це закупорення пересічних душ і стало основою обурення 
мас,  яке  стало  для  суспільства  великою  проблемою» 
[7, с. 79].

Масова людина є самовпевненою, вважає себе доско-
налою  і  ніколи  в  цьому  не  зазнає  сумнівів.  Замкнутість 
душі  позбавляє  індивіда  можливості  побачити  власну 
недосконалість, оскільки шлях до цього – це порівняння 
себе  з  іншими;  але  тоді  така  людина має  подивитись  на 
себе  об’єктивно  та  неупереджено.  Масова  людина  до 
такого не здатна. Ми бачимо тут ту саму відмінність, яка 
спокон віків розділяє мудрих та дурних. Розумний знає, як 
легко зробити дурницю, він завжди насторожі,  і в цьому 
його  розум.  Дурний  не  сумнівається  в  собі;  він  вважає 
себе  найхитрішим,  і  звідси  напрочуд  сильний  спокій, 
з  яким  він  перебуває  в  дурості. Нерозумність,  недостат-
ній  рівень  розсудливості  супроводжує  свого  носія  увесь 
час та не піддається викоріненню. Така людина не корис-
тується  розумом. Володіння  знаннями не  навчає  розуму, 
тому існує велика кількість людей незалежно від статусу, 
класу,  професії,  гідність  яких полягає  у  великій пам’яті. 
Насправді  таким  достоїнством  є  саме  розсудливість 
(рівень судження). Дурість є недостатністю розсудливості. 

Однак при цьому людина маси – не настільки дурна. 
Навпаки  –  вона  набагато  розумніша  та  здібніша  за  усіх 
своїх  предків.  Незважаючи  на  наявні  здібності,  масова 
людина  їх  не  використовує.  Вона  один  раз  і  назавжди 
засвоює  набір  загальних  положень,  суджень,  правил 
та стереотипів, згідно з якими і будує своє нехитре життя. 
Ортега-і-Гассет  називав  це  явище  «знаменням  нашого 
часу: не в тому біда, що заурядна людина вважає себе неза-
урядною та навіть вищою над іншими, а в тому, що вона 
проголошує  та  затверджує  право  на  заурядність  і  саму 
заурядність зводить до права» [7, с. 83]. 

На  початку  своєї  книги  «Повстання  мас»  Ортега-і-
Гассет  наголошував,  що  повстання  мас  є  кризою,  чим 
давав зрозуміти, що феномен мас не призводить державу 
до розвитку та процвітання. Сучасна держава є найбільш 
явним та реальним продуктом цивілізації. Відношення до 
неї  масової  людини  дозволяє  побачити  багато що.  Вона 
відчуває гордість за державу і знає, що саме вона гарантує 
їй права та свободи; приймає їх за належне, при цьому не 
розуміючи того, що держава створена людьми на засадах 
людських  цінностей.  Якщо  в  житті  держави  виникнуть 
якісь  проблеми  чи  конфлікти,  масова  людина  з  великою 
ймовірністю  буде  вважати,  що  це  проблеми  держави, 
і  вона  їх  вирішить  без  участі  своїх  громадян.  Виходячи 
з цього, можна сказати, що людина масова є аполітичною; 
на перший план виносить лише особисті інтереси.

Але в будь-якому суспільстві маса не діє сама по собі. 
Вона  існує для того, щоб нею керували,  і це буде відбу-
ватись, доколи вона не перестане бути масою чи принай-
мні не почне прагнути цього [7, с. 110]. Якщо це все-таки 
станеться,  відбудеться  революція,  режим  зміниться,  але 
через  деякий  час  все  повернеться  на  свої  місця;  маси 
знову і знову будуть невдоволені новим урядом. Не існує 
такої держави, в якій всім і всюди живеться добре; масова 
людина помиляється і вважає, що рівень життя залежить 
не від її власної діяльності, а від влади та держави, в якій 
вона живе. Революція відкидає державу до попереднього 
рівня розвитку,  тому для підвищення якості життя варто 
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вдосконалювати  вже  існуючий  устрій,  замість  того  щоб 
боротися з неугодною владою радикальними засобами.

На думку Х. Ортеги-і-Гассета, там, де панують маси, 
там панує насилля, яке стає єдиним переконанням та єди-
ною доктриною [7, с. 111].

Висновки. Отже, у зв’язку з розвитком демократії сві-
домість та світосприйняття людей зазнають значних змін. 
Якщо раніше людина мала певний соціальний статус від 
народження та де-факто не мала шансів його змінити, то 
в демократичній державі всі люди народжуються рівними 
в правах та свободах. Маси відчувають, що тепер існувати 
стало набагато простіше; відносна відсутність соціальних 
бар’єрів та фінансових проблем приводить  їх до неправ-
дивої думки, що їхнє покоління краще за минулі. Масам 
притаманне  почуття  власної  переваги;  вони  не  вдячні 
державі за надані їм блага, вважають їх суто належними. 

Х.  Ортега-і-Гассет  створив  свою  працю  на  поч.  ХХ  ст., 
коли  «маси»  вже  заполонили  Європу.  Він  спостерігав 
за цим і тому бачив майбутні зміни в суспільному житті 
та  намагався  їм  протистояти.  Але  його  праці  актуальні 
й зараз у нашій державі, де велика кількість «експертів», 
які розуміються на всіх питаннях, в якій би галузі вони не 
виникали. 

Таким чином, ми можемо сказати, що повстання мас 
схоже більш за все на колективне безумство, яке супрово-
джується ненавистю до людей здорового глузду і тих, хто 
його намагається донести до свідомості людей. «Людина-
маса»  надто  лінива,  щоб  утруднювати  себе  критичним 
мисленням,  а  іноді  навіть  не  здатна  до  нього;  вона  не 
відстоює власну правоту та не бажає сприймати правоту 
іншого;  вона  вважає  себе  правою  першочергово  як  час-
тину маси.
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У статті проаналізовано правове забезпечення формування національних реєстрів культурної спадщини в Україні. Встановлено, що 
українське пам’яткоохоронне законодавство частково успадкувало радянську систему охорони культурних цінностей, яка передбачала 
охорону пам’яток за категоріями загальнодержавного, республіканського та місцевого значення. Новелою національного законодавства 
стало запровадження «Основами законодавства України про культуру» від 14 лютого 1992 року Державного реєстру національного 
культурного надбання за окремими видами пам’яток (історії, археології, містобудування та архітектури, мистецтва, документальних). 

Формування цього Реєстру передбачено і Законом України «Про культуру» від 14 грудня 2010 року, а також Законами України «Про 
Національний архівний фонд та архівні установи» від 24 грудня 1993 року, «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27 січня 1995 року, 
«Про музеї та музейну справу» від 29 червня 1995 року, «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» від 21 вересня 
1999 року. Однак через відсутність порядку офіційного затвердження й оприлюднення Державного реєстру національного культурного 
надбання його наповнення рухомими об’єктами культурної спадщини проводиться розрізнено архівними, музейними та бібліотечними 
установами за власними методиками.

Нині послідовну роботу Міністерство культури України проводить щодо наповнення Державного реєстру національного культурного 
надбання за категоріями пам’яток національного та місцевого значення, формування якого передбачено Законом України «Про охорону 
культурної спадщини» від 8 червня 2000 року. До реєстру включено й об’єкти культурної спадщини, які підлягали охороні відповідно до 
Закону УРСР «Про охорону і використання пам’яток історії та культури» від 13 липня 1978 року. Цей реєстр оприлюднено на веб-сайті 
Міністерства культури. 

Водночас більшість інших передбачених законодавством реєстрів і переліків культурної спадщини або перебувають у стадії розроб-
ки, або взагалі не ведуться. Позитивним зрушенням у цьому напрямі є започаткований Міністерством культури проєкт створення елек-
тронного інформаційного ресурсу культурної спадщини і культурних цінностей (портал «Культурна спадщина України»), який передбачає 
об’єднання всіх державних реєстрів у галузі культури, однак цей проєкт також перебуває у стадії розробки.

Ключові слова: закон, постанова, Міністерство культури, культурна спадщина, реєстр культурної спадщини.

In the article was analyzed legal support for formation of national registers of cultural heritage in Ukraine. It was established that the 
Ukrainian legislation has in some way inherited the Soviet protection system of cultural values, which provided for the protection of monuments by 
categories of national and local significance etc. The novelty of national legislation was introduction of State Register of National Cultural Heritage 
by separate types of monuments (history, archeology, town planning and architecture, arts, documentary). 

The formation of this Register is also envisaged by the Law of Ukraine “On Culture” of December 14, 2010, as well as the Laws of Ukraine  
“On the National Archival Fund and Archival Institutions” of December 24, 1993, “On Libraries and Library Affairs” of January 27, 1995, “On 
Museums and Museum Affairs” of June 29, 1995, “On Exports, Imports and Returns of Cultural Property” of September 21, 1999. However, due 
to the lack of the procedure for official approval and promulgation of the State Register of National Cultural Heritage, its filling with movable objects 
of cultural heritage is conducted by archival, museum and library institutions according to their own methods.

To date, the consistent work of the Ministry of Culture of Ukraine is on filling the State Register of National Cultural Heritage by categories 
of monuments of national and local importance, the formation of which is provided by the Law of Ukraine “On Protection of Cultural Heritage” 
of June 8, 2000. Heritage protected in accordance with the Law of USSR “On the Protection and Use of Monuments of History and Culture” of 
13 July 1978. 

This Register is published on the website of the Ministry of Culture. At the same time, most of the other registers and lists of cultural heritage 
provided by law are either under development or not maintained at all. A positive development in this direction is the project initiated by the 
Ministry of Culture to create an electronic information resource of cultural heritage and cultural values (the portal “Cultural Heritage of Ukraine”), 
which provides for the unification of all state registers in the field of culture, but this project is also under development.

Key words: law, decree, Ministry of Culture, cultural heritage, register of cultural heritage.

Постановка проблеми. Культурна спадщина є своє-
рідним відображенням розвитку того чи іншого народу 
протягом всієї його історії й істотно впливає на форму-
вання  іміджу  держав  на міжнародній  арені.  Зважаючи 
на таке важливе значення культурної спадщини, в усіх 
правових  демократичних  державах  культурна  спад-
щина  охороняється  законом.  Нині  охорона  культурної 
спадщини  вже  вийшла  за  національні  межі,  а  завдяки 
діяльності  ООН,  ЮНЕСКО,  Ради  Європи  та  інших 
міжнародних організацій  є підстави  стверджувати про 
формування  міжнародного  права  охорони  культурної  
спадщини.

Аналіз останніх досліджень. Захист культурної спад-
щини протягом тривалого часу є предметом дослідження 
багатьох  зарубіжних вчених. Не вдаючись до національ-
них особливостей такого захисту, для цього дослідження 
важливе  значення  передусім  має  міжнародно-правовий 
захист  культурної  спадщини.  Відповідний  аналіз  здій-

снили у своїх роботах зарубіжні автори П.О’ Кіф і Л. Протт 
[1], К. Форрест [2] та інші. 

Українськими  науковцями  (В.І.  Акуленко  [3], 
О.І. Мельничук [4]) проаналізовані загальні правові меха-
нізми  захисту  культурної  спадщини  в  Україні  та  їх  від-
повідність  міжнародним  нормам  і  стандартам.  Що  сто-
сується  специфіки  правового  забезпечення  формування 
окремих  реєстрів  культурної  спадщини,  то  тут  варто 
вказати на низку праць  І.М. Мищака  [5;  6;  7]. Водночас 
розвиток національного законодавства потребує комплек-
сного дослідження питання правового забезпечення фор-
мування національних реєстрів культурної спадщини.

Метою статті  є  аналіз  правового  забезпечення форму-
вання національних реєстрів культурної спадщини в Україні.

Виклад основного матеріалу. Українське  пам’ятко- 
охоронне  законодавство  частково  базується  на  радян-
ській  правовій  спадщині.  Водночас  навіть  у  радянський 
період  республіканське  пам’яткоохоронне  законодавство 
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мало  свою  специфіку  й  окрему  термінологію,  що  про-
стежується і в термінології та нормах Закону УРСР «Про 
охорону і використання пам’яток історії та культури» від 
13 липня 1978 року. Відповідно до статті 17 цього закону 
пам’ятки поділялися на пам’ятки загальносоюзного, рес-
публіканського та місцевого значення [9]. 

Постановою  Ради  Міністрів  УРСР  від  24  серпня 
1963  року  «Про  впорядкування  справи  обліку  та  охо-
рони  пам’ятників  архітектури  на  території  Української 
РСР»  було  затверджено  Список  пам’ятників  архітек-
тури УРСР,  які  підлягали  державній  охороні. Крім  того, 
Постановою Ради Міністрів УРСР від 21 липня 1965 року 
№ 711 було затверджено Список пам’ятників мистецтва, 
історії  та  археології  республіканського  значення Україн-
ської РСР, які також охоронялися державою [8, с. 21–22]. 
Ці списки фактично й були тим реєстром пам’яток, який 
успадкувала Україна після здобуття незалежності.

Першим  спеціальним  законодавчим  актом  України 
став  Закон  України  «Основи  законодавства  України  про 
культуру», ухвалений 14 липня 1992 року [10]. Закон втра-
тив чинність з ухваленням Закону України «Про культуру» 
№ 2778-VI від 14 грудня 2010 року. Відповідно до норм 
закону  в  Україні  мав  бути  створений Державний  реєстр 
національного  культурного  надбання.  На  виконання 
цієї  норми  Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 
12 серпня 1992 року № 466 затверджено Положення про 
Державний  реєстр  національного  культурного  надбання 
[11], згідно з яким встановлено п’ять видів пам’яток (істо-
рії, археології, містобудування та архітектури, мистецтва, 
документальних), що підлягали внесенню до реєстру.

Відповідні  норми  щодо  формування  Державного 
реєстру  національного  культурного  надбання  увійшли 
й до інших Законів України: «Про Національний архівний 
фонд та архівні установи» від 24 грудня 1993 року, «Про 
бібліотеки  і  бібліотечну  справу»  від  27  січня  1995  року, 
«Про музеї та музейну справу» від 29 червня 1995 року, 
«Про вивезення, ввезення та повернення культурних цін-
ностей»  від  21  вересня  1999  року.  Однак  Кабінет Міні-
стрів  України  не  затвердив  Порядок  внесення  об’єктів 
культурної  спадщини до Державного реєстру національ-
ного культурного надбання. 

Зважаючи  на  відсутність  такого  акта,  окремі  суб’єкти 
владних повноважень приступили до розроблення власних 
підзаконних  актів,  спрямованих  на  упорядкування  про-
цесу  формування  зазначеного  реєстру.  Так,  за  свідченням 
І.М.  Мищака,  19  листопада  1998  року  Головне  архівне 
управління при Кабінеті Міністрів України та НАН Укра-
їни  видали  спільний  наказ  №  73/298,  яким  затвердили 
Методику  та  критерії  виявлення  і  включення  унікальних 
документальних пам’яток Національного  архівного фонду 
України  до  Державного  реєстру  національного  культур-
ного надбання; Міністерство культури  і мистецтв України 
наказом № 653 від 25 жовтня 2001 року затвердило Порядок 
занесення унікальних пам’яток Музейного фонду України, а 
наказом № 708 від 20 листопада 2001 року – Інструкцію про 
порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань 
із  бібліотечних фондів  до Державного  реєстру  національ-
ного культурного надбання [6, с. 23]. Таким чином розпоча-
лася розрізнена робота окремих відомств щодо формування 
Державного реєстру національного культурного надбання.

На  виконання  норм  Закону України  «Про  вивезення, 
ввезення  та  повернення  культурних  цінностей»  від 
21  вересня  1999  року  Наказом  Міністерства  культури 
України від 3 вересня 2013 року № 819 було затверджено 
форми та порядки ведення реєстрів культурних цінностей 
[12].  Однак  формування  зазначених  реєстрів  Міністер-
ством  культури  у  повному  обсязі  не  забезпечено  й  досі, 
що істотно ускладнює контроль за ввезенням і вивезенням 
культурних цінностей.

Новий  етап  у  справі  законодавчого  забезпечення 
пам’яткоохоронної  діяльності  розпочався  з  ухваленням 

Закону України «Про охорону культурної спадщини» від 
8 червня 2000 року № 1805-III [13]. Законом до пам’яток 
віднесено  лише  нерухомі  об’єкти  культурної  спадщини 
(радянське законодавство до пам’яток відносило й рухомі 
об’єкти).  Відповідно  до  Закону  України  «Про  охорону 
культурної спадщини» передбачено формування Держав-
ного  реєстру  нерухомих  пам’яток  України.  Прикметно, 
що  Державний  реєстр  національного  культурного  над-
бання  взагалі  опинився  поза  сферою  дії  Закону.  Згідно 
з пунктом 4 Прикінцевих положень Закону України «Про 
охорону  культурної  спадщини»  «об’єкти,  включені  до 
списків (переліків) пам’яток історії та культури відповідно 
до Закону Української РСР «Про охорону і використання 
пам’яток історії та культури», визнаються пам’ятками від-
повідно до цього закону» [13].

Формування  єдиного  Переліку  об’єктів  культурної 
спадщини національного значення, які заносяться до Дер-
жавного реєстру нерухомих пам’яток України, відбулося, 
за словами І.М. Мищака, на основі Постанов Уряду Укра-
їни № 928 від 3 вересня 2009 року «Про занесення об’єктів 
культурної спадщини національного значення до Держав-
ного  реєстру  нерухомих  пам’яток України»  (із  прийнят-
тям  цієї  постанови  втратили  чинність  Постанови  Ради 
Міністрів  УРСР  від  21  липня  1965  року №  711  і  Кабі-
нету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1761) 
та № 929 від 10 жовтня 2012 року «Про внесення об’єктів 
культурної спадщини національного значення до Держав-
ного реєстру нерухомих пам’яток України» [5, с.18]. 

Здебільшого  до  Державного  реєстру  нерухомих 
пам’яток України було включено ті пам’ятки, які перебу-
вали під охороною відповідно до постанов Ради Міністрів 
УРСР. Після тривалої перерви Державний реєстр нерухо-
мих пам’яток України було доповнено пам’ятками міста 
Києва  згідно  з  Постановою  Кабінету Міністрів  України 
«Про внесення об’єктів культурної спадщини національ-
ного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток 
України» від 30 серпня 2017 року № 659 [14]. Станом на 
початок  2020  року  до  Реєстру  пам’яток  національного 
значення  України  включено  907  об’єктів,  а  наповнення 
Реєстру пам’яток місцевого значення, зміни до якого вно-
сяться наказами Міністерства культури, відбувається зна-
чно інтенсивніше [15].

Характерно,  що  Державний  реєстр  нерухомих 
пам’яток України,  доступ до  якого  є на офіційному веб-
сайті  Міністерства  культури,  викликає  чимало  критич-
них  зауважень. Його  специфікою  є  наявність  інформації 
про  об’єкти  культурної  спадщини  за  територіальним 
принципом,  яка  включає  лише назву  та  перелік  об’єктів 
і їх датування. Натомість, як зауважує І.М. Мищак, немає 
інформації про загальний стан пам’яток, їх власника або 
користувача, потребу чи необхідність реставрації або кон-
сервації  об’єкта,  доступ  туристів  до  пам’ятки,  вартість 
відвідування  тощо.  Така  інформація,  наголошує  вчений, 
відповідно  до  вимог  міжнародного  пам’яткоохоронного 
законодавства повинна бути доступною для всіх бажаю-
чих [5, с. 19].

Крім Державного  реєстру  нерухомих  пам’яток Укра-
їни, Законом України «Про охорону культурної спадщини» 
від 8 червня 2000 року [13] передбачено формування Пере-
ліку об’єктів підводної культурної спадщини зі статусом 
морського меморіалу (частина друга статті 13) та Переліку 
об’єктів  культурної  спадщини  (частина  друга  статті  14). 
Відповідно  до  Закону  «об’єкт  культурної  спадщини  до 
вирішення питання про його реєстрацію як пам’ятки вно-
ситься до Переліку об’єктів культурної спадщини і набу-
ває  правового  статусу  щойно  виявленого  об’єкта  куль-
турної  спадщини,  про  що  відповідний  орган  охорони 
культурної спадщини в письмовій формі повідомляє влас-
ника цього об’єкта або уповноважений ним орган (особу)» 
[13]. Переліки  об’єктів  культурної  спадщини  затверджу-
ються рішеннями органів охорони культурної спадщини.  
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Згідно з частиною першою статті 18 Закону України «Про 
охорону  культурної  спадщини»  від  8  червня  2000  року 
Верховна  Рада  України  повинна  затвердити  Перелік 
пам’яток, які не підлягають приватизації [13].

Закон України «Про охорону археологічної спадщини» 
від 18 березня 2004 року [16] також передбачає внесення 
пам’яток  археології  до  Державного  реєстру  нерухомих 
пам’яток України. Відповідно до статті 1 закону пам’яткою 
археології визнається археологічний об’єкт національного 
або місцевого значення, занесений до Державного реєстру 
нерухомих пам’яток України, а згідно з частиною першою 
статті 5 закону внесення об’єктів археологічної спадщини 
національного  значення  до  Державного  реєстру  нерухо-
мих  пам’яток  України  здійснюється  постановами  Кабі-
нету Міністрів України [16]. 

Базовий Закон України «Про культуру» від 14 грудня 
2010  року  [17],  який  ухвалено  замість  «Основ  законо-
давства України про культуру» від 14 лютого 1992 року, 
в  черговий  раз  поставив  на  порядок  денний  питання 
формування Державного реєстру національного культур-
ного надбання. До реєстру відповідно до частини третьої 
статті  16  закону  включаються  «унікальні  культурні  цін-
ності,  які  мають  виняткове  історичне,  художнє,  наукове 
та інше культурне значення для формування вітчизняного 
культурного  простору  і  визначають  внесок  українського 
народу у всесвітню культурну спадщину» (такі унікальні 
культурні  цінності  визнаються  об’єктами  національного 
культурного надбання) [17]. 

Порядок  включення  до  Державного  реєстру  націо-
нального культурного надбання, а також Порядок ведення 
обліку об’єктів національного культурного надбання, які 
мали бути визначені на рівні Уряду України, так і не були 
затверджені. Як справедливо зазначив І.М. Мищак, чинне 
законодавство не передбачає порядку офіційного  затвер-
дження й оприлюднення Державного реєстру національ-
ного  культурного  надбання  у  формі  єдиного  документа. 
Реєстр  досі  не  сформовано,  що  не  гарантує  збереження 
й заборону вивозу за кордон унікальних культурних цін-
ностей [6, с. 23].

Остаточно  не  сформовано  і  Реєстр  культурних  цін-
ностей, які знаходяться в національному розшуку, форма 
та порядок ведення якого були затверджені ще 3 вересня 
2013  року  наказом  Міністерства  культури  України 
№  819  [12].  Натомість  на  сайті  Міністерства  культури 
доступні три розрізнені документи: «Каталог культурних 
цінностей,  викрадених  із  музеїв,  та  культових  споруд» 
(1984-1998  роки)  (українською  та  англійською  мовами), 
«Каталог  культурних  цінностей,  викрадених  із  держав-

них музеїв, заповідників, установ та приватних колекцій» 
(1999-2009  роки),  «Інформація  про  викрадені  культурні 
цінності з музеїв державної та комунальної форм власності 
за період 2010-2015 років» (окрема база даних викрадених 
культурних  цінностей  доступна  на  офіційному  вебсайті 
Міністерства внутрішніх справ України).

Висновки. Українське  пам’яткоохоронне  законодав-
ство  частково  успадкувало  радянську  систему  охорони 
культурних цінностей, яка передбачала охорону пам’яток 
за  категоріями  загальнодержавного,  республіканського 
та місцевого значення. Новелою національного законодав-
ства стало запровадження «Основами законодавства Укра-
їни  про  культуру»  від  14  лютого  1992  року Державного 
реєстру національного культурного надбання за окремими 
видами  пам’яток  (історії,  археології,  містобудування 
та архітектури, мистецтва, документальних). 

Формування  цього  реєстру  передбачено  і  Зако-
ном України  «Про  культуру»  від  14  грудня  2010  року,  а 
також  Законами  України  «Про  Національний  архівний 
фонд та архівні установи» від 24 грудня 1993 року, «Про 
бібліотеки  і  бібліотечну  справу»  від  27  січня  1995  року, 
«Про музеї та музейну справу» від 29 червня 1995 року, 
«Про вивезення, ввезення та повернення культурних цін-
ностей» від 21 вересня 1999 року. Однак через відсутність 
порядку  офіційного  затвердження  й  оприлюднення Дер-
жавного  реєстру  національного  культурного  надбання 
його  наповнення  рухомими  об’єктами  культурної  спад-
щини  проводиться  розрізнено  архівними,  музейними 
та бібліотечними установами за власними методиками.

Нині послідовна робота Міністерства культури України 
проводиться щодо наповнення Державного реєстру націо-
нального  культурного  надбання  за  категоріями  пам’яток 
національного  та  місцевого  значення,  формування  якого 
передбачено  Законом  України  «Про  охорону  культурної 
спадщини» від 8 червня 2000 року. До реєстру включено 
й об’єкти культурної спадщини, які підлягали охороні від-
повідно  до  Закону  УРСР  «Про  охорону  і  використання 
пам’яток історії та культури» від 13 липня 1978 року. Цей 
реєстр оприлюднено на вебсайті Міністерства культури. 

Водночас  більшість  інших  передбачених  законодав-
ством реєстрів  і переліків культурної спадщини або пере-
бувають у стадії розробки, або взагалі не ведуться. Пози-
тивним  зрушенням  у  цьому  напрямі  є  започаткований 
Міністерством  культури  проєкт  створення  електронного 
інформаційного ресурсу культурної спадщини і культурних 
цінностей  (портал  «Культурна  спадщина  України»),  який 
передбачає  об’єднання  всіх  державних  реєстрів  у  галузі 
культури, але цей проєкт також перебуває у стадії розробки.
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У статті аналізуються тенденції розвитку юридичної науки про належне в СРСР з урахуванням існуючих результатів сучасних науко-
вих досліджень і впливу радянської ідеології на наукові знання про деонтологію. 

Проаналізовано поняття «деонтології» Д. Бентама – англійського філософа і правознавця, засновника філософської течії утилітариз-
му та прихильника лібералізму. Зроблено висновок, що радянська ідеологія дуже гальмувала розвиток у вітчизняній літературі наукового 
знання про деонтологію як важливу етично-соціальну категорію, що давно і широко використовувалося світовою наукою і практикою. 

Вплив цієї ідеології перетворився в проблему, суть якої полягала в сприйнятті частиною професійної групи радянських науков-
ців поняття «деонтологія» крізь призму ідеологічних заборон. Критика класиками марксизму деонтології як науки про належне була 
пов’язана з особою Д. Бентама, а не із суттю науки, оскільки основоположник вчення «марксизму», одного із небагатьох філософських 
учень, яке дає власну цілісну картину навколишнього світу, К. Маркс мав власне бачення різних понять, в тому числі «деонтології», і був 
противником ідей лібералізму.

Відображено спроби закріплення як у законодавстві, так і на міжнародному рівні відповідних вимог до юристів. Розглянуто процес 
заміни «Вступу до юридичної спеціальності» на «Юридичну деонтологію» як розширену версію попередньої навчальної дисципліни, яка 
відтоді постійно викладається на юридичних спеціальностях в Україні. 

Розвиток будь-якого поняття, особливо юридичного, має велике практичне значення для розуміння його суті. Особа юриста тісно 
пов’язана з її соціальним і правовим статусом. Визначення «статус» використовується в різних словосполученнях: «юридичний статус», 
«правовий статус», «соціальний або фактичний статус». 

Зроблено висновок, що в нормативних актах, теоретичній і галузевій літературі, юридичних словниках широкого застосування і 
визнання набув термін «юридична деонтологія», який відповідає загальним вимогам, встановленим правилами юридичної техніки (тер-
міни повинні бути загальновизнаними, мати стійкий характер, широке застосування).

Ключові слова: юридична деонтологія, Д. Бентам, марксизм, радянська ідеологія, особа юриста, правовий статус.

The article analyzes the tendencies of the development of the legal science of the due in the USSR taking into account the existing results of 
modern scientific researches. The influence of Soviet ideology on scientific knowledge about deontology is also investigated.

The concept of “deontology” by D. Bentham – an English philosopher and jurist, founder of the philosophical current of utilitarianism and proponent 
of liberalism is analyzed. It is concluded that Soviet ideology has greatly inhibited the development of scientific knowledge about deontology in the 
domestic literature as an important ethical and social category that has long and widely been used by world science and practice. 

The impact of this ideology turned into a problem, the essence of which was the perception by the professional group of Soviet scientists of 
the very concept of “deontology” through the lens of ideological prohibitions. Criticism of the classics of Marxism in deontology, as a science of the 
proper, was related to D. Bentham’s own personality, and not to the essence of science itself, as the founder of the doctrine of “Marxism” as one 
of the few philosophical teachings that gives its own holistic picture of the world around, Marx had his own vision of different concepts, including 
“deontology” and opposed to liberalism.

Attempts to consolidate, both in law and internationally, the appropriate due process requirements for lawyers are reflected. The process of 
replacing Legal Entry with Legal Deontology has been considered as an expanded version of the previous academic discipline, and since then it 
has been continuously taught at legal specialties in Ukraine.

The development of any concept, especially legal, is of great practical importance for understanding its essence. The lawyer’s personality 
is closely linked to his or her social and legal status. The definition of “status” is used in various phrases: “legal status”, “legal status”, “social or 
factual status”. 

It is concluded that in legal acts, theoretical and sectoral literature, legal dictionaries, the term “legal deontology” has been widely used and 
recognized, which meets the general requirements, which are established by the rules of legal technology (terms must be universally recognized, 
have a stable nature, have wide application).

Key words: legal deontology, D. Bentham, Marxism, Soviet ideology, legal personality, legal status.

Постановка проблеми. Юридична  деонтологія 
розкриває  загальну  картину  юридичної  освіти,  науки 
і  практики,  а  також  професійну  етику юриста.  Термін 
«деонтологія»  грецького  походження,  що  в  перекладі 
означає  «наука  про  належне».  Цим  терміном  інколи 
позначають  розділ  етики,  в  якому  вивчаються  проб-
леми  обов’язку  людини  та  сфера  належного.  Вона 
показує також основи юридичної, практичної, наукової 
та  навчальної  діяльності.  Тому  доцільно  проаналізу-
вати тенденції розвитку юридичної науки про належне 
в СРСР, враховуючи вплив радянської ідеології на нау-
кові знання про деонтологію.

Стан дослідження. Різні  аспекти  історичного розви-
тку юридичної  деонтології  відображали  у  свої  наукових 
працях С. Алєксєєв,  І.  Бендик,  Д.  Бентам,  В.  Горшенєв, 
С. Гусарєв, О. Скакун, С. Сливка, О. Тихомиров та інші.

Метою статті є аналіз історичного розвитку юридич-
ної деонтології в СРСР з урахуванням впливу радянської 
ідеології.

Виклад основного матеріалу. Основоположник вчення 
«марксизму» як одного із небагатьох філософських учень, 
яке  дає  власну  цілісну  картину  навколишнього  світу, 
К. Маркс мав власне бачення різних понять, в тому числі 
«деонтології» Д. Бентама – англійського філософа і право-
знавця,  засновника  філософської  течії  утилітаризму.  Він 
називав його «генієм буржуазної дурості» [1, с. 624]. Д. Бен-
там був прихильником ідеології лібералізму, провідна ідея 
якого – «вільний розвиток капіталістичних відносин, демо-
кратизація  державних  інститутів  та  структур»  [2,  с.  438]. 
Радянські  дослідники  лібералізму  приписували  те, що  «в 
основу  його  етичних  поглядів  були  покладені  принципи 
користі, особистого успіху, ідеї вільної торгівлі і конкурен-
ції», що протиставлялося радянському колективізму [3]. 

Керуючись  догмами  «марксизму»,  офіційна  радян-
ська ідеологія фактично гальмувала розвиток деонтології 
як прикладної науки і розділу етики. Тому аж до 90-х рр. 
ХХ ст. практично в усіх тогочасних наукових роботах при 
згадці поняття «деонтологія» та її засновника Д. Бентама 
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вказувалося,  що  за  свої  погляди  його  критикували  кла-
сики  вчення  марксизму-ленінізму  [4,  с.  21].  Наприклад, 
Б. Петровський  у  своїй  праці  «Деонтологія  в медицині» 
писав:  «Деонтологія  в буржуазній науці, що розуміється 
в утилітарному сенсі, який надавав цьому терміну Д. Бен-
там, …  проведення  принципу  утилітаризму  забезпечить 
найбільше щастя найбільшого числа людей» [5, с. 17].

Поняття «деонтологія», як вказано в «Сучасному слов-
нику з етики», –«це розділ етики, в якому розглядаються 
проблеми належного. Вважається, що термін «деонтоло-
гія» вперше ввів англійський філософ-утилітарист Д. Бен-
там, який позначив ним теорію моралі. Пізніше деонтоло-
гію як вчення про належне почали відрізняти від аксіології 
(етичної). Досить важливим питанням етики  є проблема 
співвідношення обов’язку (належного) і добра (ціннісного 
феномена), деонтології і аксіології. Розрізняють деонтоло-
гію медичну, юридичну тощо» [6, с. 110].

Як пише О. Скакун, «тільки в результаті набуття фахо-
вої  правосвідомості  професія  досягає  якісних  найвищих 
характеристик, які відрізняють її від роду занять. Ці якісні 
характеристики  виявляються  в  здатності  професії  до 
саморегулювання (саморегуляції). Завдяки прагненню до 
впорядкування відносин всередині професії відбувається 
внесення  її  регулюючої  дії  в  суспільне життя.  Здатність 
до саморегулювання втілюється в ідеях, принципах, мето-
дах, умовах і порядку регулювання професії. Сформовані 
правила оформлюються в єдиний документ, що приводить 
їх  до  одноманітності.  Положення  таких  документів  ста-
ють корпоративно-нормативними (нормативами культури 
юриста)  і  набувають  значення  професійних  стандартів, 
тобто розповсюджуються на всіх представників професії, 
вимагають  підпорядкування  і  забезпечуються  заходами 
примусу. Саме ці документи слугують офіційними джере-
лами юридичної деонтології, їх можна назвати актами про 
корпоративні норми-стандарти,  які  висуваються до юри-
дичної  професії,  про  регулятиви  (нормативи)  культури 
юриста» [7, c. 21].

Слід  зазначити, що певні  спроби  закріплення  в  зако-
нодавстві  відповідних  вимог  до  юристів  робилися  ще 
в  20-х  рр.  минулого  століття  [8,  с.  115].  Так,  26  жовтня 
1920 року Рада Народних Комісарів (РНК) УСРР затвер-
дила нове «Положення про народні суди», де вказувався 
певний  порядок  атестації  працівників  радянського  суду, 
згідно  з  яким передбачалося  робити професійний підбір 
кадрів  на  посаду  народного  судді  лише  з  урахуванням 
визначеного переліку таких якостей: «ідейно-політичних, 
розумових, моральних, пов’язаних  із характером та тем-
пераментом,  а  також  адміністративно-організаторських 
якостей» [9, с. 328]. Дев’ятого грудня 1982 року Міністер-
ство вищої і середньої спеціальної освіти (Мінвуз) СРСР 
затвердив  новий  документ  –  «Кваліфікаційну  характе-
ристику юриста», де визначалася певна система вимог до 
знань і умінь юриста [10, с. 142].

На думку О. Скакун, «цінність її полягала в тому, що 
було визначено значення кваліфікаційної характеристики 
для професійного призначення юриста і наведено перелік 
вимог (що повинен знати і вміти юрист), запропонованих 
йому  при  здійсненні  професійної  діяльності.  Не  менш 
важливе значення цього документа полягає у визначенні 
чотирьох  тогочасних  спеціалізацій:  державно-правова, 
господарсько-правова,  судова,  прокурорсько-слідча,  кри-
міналістична.  Відповідно  до  цих  спеціалізацій  і  були 
побудовані типові навчальні плани всіх юридичних вузів 
країни» [7, c. 102].

Щодо закріплення належних вимог на міжнародному 
рівні,  то  17  грудня  1979  року  на  Генеральній  Асамблеї 
ООН резолюцією № 34/169 було прийнято «Кодекс пове-
дінки  посадових  осіб  по  підтриманню  правопорядку» 
[11, с. 21; 12]. 

У  70-ті  рр.  на  юридичних  факультетах  викладався 
спецкурс «Вступ до юридичної спеціальності», який мав 

на меті продемонструвати студентам основи їх майбутньої 
професії. В 1976 році було видано підручник С. Алєксєєва 
«Введение  в юридическую  специальность»  [13]. В.  Гор-
шенєв  та  І.  Бендик  –  викладачі  на  той  час Харківського 
юридичного  інституту  (зараз  Національний  юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого) в посібнику «Юри-
дична деонтологія», де послідовно було викладено пред-
мет і функції нової науки,  її принципи та роль у системі 
юридичних  знань,  зазначали, що  приводом  до  «негатив-
ного ставлення до деонтології як до прикладної науки була 
саме критика Маркса на адресу Бентама» [14, с. 7]. 

Професор В. Горшенєв був ініціатором заміни «Вступу 
до юридичної спеціальності» на «Юридичну деонтологію» 
як розширену версію попередньої навчальної дисципліни. 
Відтоді  вона  постійно  викладається  на  юридичних  спе-
ціальностях в Україні. Він також зробив спробу узагаль-
нити всю інформацію про кваліфікаційну характеристику 
юриста, розглянути професію юриста в кількох аспектах: 
а) юрист як особа; б) юрист як політичний діяч; в) юрист 
як спеціаліст; г) юрист як носій високих моральних якос-
тей; ґ) естетична культура юриста. Його теоретичні поло-
ження та висновки заклали підвалини подальшого розви-
тку  системи  філософсько-етичних  знань  у  професійній 
діяльності юристів [14, с. 17].

Як  зазначають  у  своєму  посібнику  С.  Гусарєв 
та  О.  Тихомиров:  «Юридична  діяльність  здебільшого 
пов’язана  з  політикою  і  політичною  діяльністю.  Цим 
можна пояснити той інтерес, який періодично виявляло до 
юриспруденції  політичне  керівництво  країни.  Особливо 
це  було  помітно  за  часів  керівної  ролі КПРС –  у  період 
зрощення  апаратів партії  та  держави. В партійних доку-
ментах,  які  використовувалися  на  рівні  законів,  йшлося 
про відданість комуністичній ідеї, про знання основ марк-
сизму,  радянського  ладу  та  партійної  програми, що  ста-
новило основу моральних і професійних якостей юриста. 
Така  політизація  суспільних  відносин,  політизація  юри-
дичної науки негативно впливали на її стан, хід наукових 
досліджень,  суспільство  загалом.  Зараз  ситуація  дещо 
змінилася, але в системі деонтологічних знань ще є недо-
ліки,  які  в  основному  мають  науково-методологічний 
характер. Наприклад,  досі  нечітко  визначено межі  пред-
мета цієї науки, недосконалою залишається й структурна 
композиція навчальних програм з юридичної деонтології, 
не вистачає комплексних наукових досліджень. Слід зга-
дати про проблеми кадрового, методичного забезпечення, 
які є в системі юридичної освіти. Порівняно з медичною 
деонтологією  простежується  відставання  в  формуванні 
чіткої, узгодженої системи знань» [15, с. 19].

Особа юриста тісно пов’язана з її соціальним і право-
вим  статусами.  Визначення  «статус»  використовується 
в різних словосполученнях: «юридичний статус», «право-
вий статус», «соціальний або фактичний статус». Іноді це 
пов’язано з тим, що  існують поняття,  терміни, категорії, 
які базуються на різному праворозумінні відомих науко-
вих  шкіл:  юридичного  позитивізму,  природного  права, 
соціологічної юриспруденції. Такі дискусії ніколи не були 
відірваними від реального правового життя, оскільки офі-
ційно  визнана правова доктрина була  заснована на  тому 
чи іншому праворозумінні, ставала тією основою, на якій 
базувалася система законодавства і здійснювалася право-
застосовна практика [16, c. 20–21].

Спеціальний довідник з  історичних понять  і термінів 
«Історична наука: термінологічний і понятійний довідник» 
вказує, що соціальний статус (лат. “status” – «стан», «ста-
новище») це «сукупність прав, привілеїв, моральних норм 
і обов’язків індивіда чи соціальної групи, пов’язана з вико-
нанням певної соціальної ролі, яка постає як динамічний 
аспект,  спосіб  реалізації  соціального  статусу;  з  поведін-
кою, очікуваною відповідно до становища у суспільстві». 
Також «соціальний статус слід відрізняти від статусу осо-
бистого, тобто становища, яке посідає людина в первинній 
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групі. Спочатку соціальний статус тлумачиться як правове 
становище юридичної особи» [17, c. 354]. 

Правовий  і  соціальний  статуси  співвідносяться  як 
форма і зміст. Соціальний статус визначався відповідними 
соціальними нормами та  відносинами. На думку  автора, 
необхідно вказати на такі обставини: категорія «правовий 
статус»  нерозривно  пов’язана  з  доктриною  природного 
права;  постійно  розвиваються  уявлення  наукової  спіль-
ноти про зміст основних прав і свобод особи; права і сво-
боди особи вийшли за межі внутрішньої компетенції дер-
жави, стали предметом міжнародного захисту [16, c. 21].

Як  підкреслює  О.  Скакун,  «до  60-х  років  XX  ст. 
у  вітчизняній юридичній  науці  правовий  статус  ототож-
нювався з правоздатністю. Мотивувалося це тим, що пра-
вовий статус і правоздатність виникають і припиняються 
у суб’єкта одночасно, вони є однаково невідчужуваними» 
[18, c. 386]. 

З подальшим розвитком правової науки в 70-80-х рр. 
ХХ ст. категорія «правовий статус» отримала широку роз-
робку  в  працях  вчених-правознавців,  сформувалася  як 
наукова проблема і одна з головних категорій правознав-
ства,  закріплена в  законодавстві. Тобто до половини ХХ 
ст.  правовий  статус  зазвичай  відповідав  правоздатності. 

В  якості  самостійної  категорії  він  не  вивчався,  тому що 
правовий статус і правоздатність з’являються і зникають 
у особи одночасно, бо є однаково невід’ємними. Їхня поді-
бність  і  є  підставою  для  ототожнення.  Слово  «статус» 
у «Словнику  іншомовних слів» у перекладі  з латинської 
означає «положення», «стан кого-небудь чи чого-небудь» 
[19, c. 634].

Висновки. Радянська  ідеологія дуже гальмувала роз-
виток у вітчизняній літературі наукового знання про деон-
тологію як важливу етично-соціальну категорію, яка давно 
і  широко  використовувалася  світовою  наукою  і  практи-
кою. Вплив цієї  ідеології  перетворився  в проблему,  суть 
якої  полягала  у  сприйнятті  частиною професійної  групи 
радянських  науковців  поняття  «деонтологія»  крізь  при-
зму ідеологічних заборон. Критика класиками марксизму 
деонтології як науки про належне була пов’язана з особою 
Д. Бентама, а не із суттю цієї науки.

В  нормативних  актах,  теоретичній  і  галузевій  літе-
ратурах,  юридичних  словниках  широкого  застосування 
і  визнання  набув  термін  «юридична  деонтологія»,  який 
відповідає  загальним  вимогам,  встановленим правилами 
юридичної техніки (терміни повинні бути загальновизна-
ними, мати стійкий характер, широке застосування).
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АДВОКАТУРА УКРАЇНИ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ  
ТА ГРОМАДЯНИНА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ РАКУРС

THE UKRAINIAN BAR AS A MECHANISM FOR THE PROTECTION OF HUMAN  
AND CITIZEN’S RIGHTS: A THEORETICAL-LEGAL VIEW

Маркович Х.М.,
асистент кафедри цивільного права та процесу

Національного університету «Львівська політехніка»

Стаття присвячена висвітленню ролі та значення інституту адвокатури у захисті прав і свобод громадян. Зазначено, що адвокатура 
як публічна організація кваліфікованих юристів є одним з інститутів, здатних ефективно контролювати дотримання прав і свобод людини 
і громадянина. Закріплене Основним Законом право на правничу допомогу є конституційною гарантією та невід’ємним правом кожної 
людини. 

Наголошено на функціонуванні адвокатури як незалежної організації, яка є особливим правозахисним інститутом в Україні. Реаліза-
ція принципу незалежності у професійній діяльності адвокатів стосується взаємовідносин адвоката та держави. Підкреслено, що неза-
лежність адвокатури повинна забезпечуватися невтручанням державних та інших органів у діяльність автономного інституту адвокатури. 
Вказано на те, що такі особисті якості захисника як порядність, чесність, відчуття справедливості також впливають на збереження неза-
лежного статусу захисника. 

Автор статті зауважує, що, мабуть, жодна недержавна організація не виконує стільки важливих державних функцій як адвокатура. 
Від того, наскільки вона організована, залежить впевненість кожного громадянина у своїй безпеці. У статті проаналізовано думки науков-
ців щодо діяльності інституту адвокатури та його значення в житті громадянського суспільства. Визначено, що основна мета адвокатури 
як інституту професійного захисту полягає у наданні кваліфікованої правової допомоги всім, хто її потребує.

Акцентовано увагу на особі адвоката, який повинен постійно вдосконалювати свій професійний рівень і виконувати зобов’язання 
перед клієнтом на найвищому рівні. Адвокатам необхідно робити все, що від них залежить, для досягнення максимально позитивного 
та законного результату для свого довірителя. У своїй професійній діяльності адвокат повинен керуватися не лише законодавством, а й 
моральними принципами, які формують етику інституту адвокатури. Проаналізувавши функціонування української адвокатури, підкрес-
лено важливе значення цього інституту в механізмі захисту прав і свобод громадян шляхом надання кваліфікованої правової допомоги. 

Ключові слова: адвокатура, права людини, механізм захисту прав людини, правова держава, громадянське суспільство, принцип 
незалежності.

The article is dedicated to highlighting the role and importance of the bar in protecting the rights and freedoms of citizens. It is stated that the 
Bar, as a public organization of qualified lawyers, is one of the institutions that are able to effectively control the observance of human and citizen’s 
rights and freedoms. The right to legal aid enshrined by the Basic Law is a constitutional guarantee and an inherent right of every person. The 
work of the Bar as an independent organization, which is a special human rights institute in Ukraine, is emphasized. 

The implementation of the principle of independence in the professional activity of lawyers concerns the relationship between the lawyer and 
the state. It is emphasized that the independence of the bar should be ensured by the non-intervention of state and other bodies in the activities of 
the autonomous institute of the bar. It is noted that such personal qualities of the defender as decency, honesty, and sense of justice also influence 
the preservation of the independent status of the defender. 

The author of the article notes that probably no non-governmental organization performs such important state functions as the bar. From 
how it organized depends on each citizen’s confidence in their security. The article analyzes the views of scientists on the activity of the Bar and 
its importance in the life of civil society. It is determined that the primary purpose of the bar as a professional protection institute is to provide 
qualified legal assistance to all who need it.

It is focused on the lawyer who has to constantly improve his professional level and fulfill his obligations to the client at the highest level. 
Lawyers need to do everything they can to achieve the most positive and legitimate result for their principal. In his professional practice, the 
lawyer should be guided not only by the law, but also by the moral principles that shape the ethics of the bar. Analyzing the functioning of the 
Ukrainian Bar, the importance of this institute in the mechanism of protection of citizens’ rights and freedoms is emphasized through the provision 
of qualified legal assistance.

Key words: bar, human rights, human rights protection mechanisms, legal state, civil society, independence principle.

Актуальність теми дослідження.  Концепція  прав 
і  свобод  людини  знаходиться  в  центрі  наукових  дослі-
джень  сучасної  юриспруденції,  де  здійснюється  ґрун-
товне вивчення механізмів реалізації цих прав, їх правової 
охорони та захисту. Натепер Україна як правова держава 
посилює значення інститутів, покликаних захищати про-
голошені  Основним  Законом  права  людини.  Для  цього 
вкрай  важливим  є  забезпечення  належного  функціону-
вання  такого  специфічного  правозахисного  інституту 
громадянського  суспільства  як  адвокатура.  Адвокатура, 
будучи  невід’ємним  складником  державного  механізму 
здійснення  правосуддя  та  ефективного  функціонування 
судової  влади,  покликана  стати  дієвим  інститутом,  який 
продуктивно здійснює захист прав та інтересів громадян, 
а також всього суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним 
підґрунтям дослідження слугували доробки як вітчизняних, 
так і зарубіжних науковців. Значний внесок у розробку засад 
організації та діяльності інституту адвокатури зробили вчені 
М.Р. Аракелян, Н.М. Бакаянова, Ю.М. Бисага, Т.В. Варфо-

ломеєва,  Т.Б.  Вільчик,  В.В.  Заборовський,  C.С.  Калинюк, 
А.М. Подоляка, О.В. Тимощук, В.М. Шаповал, Ю.С. Шем-
шученко та інші. Не применшуючи цінності та важливості 
праць видатних вчених, автор вважає за доцільне провести 
комплексний аналіз юридичної природи  інституту адвока-
тури та визначення його ролі в наданні правничої допомоги 
громадянам  України  як  конституційної  гарантії  захисту 
прав та свобод людини і громадянина.

Виклад основного матеріалу.  Людина,  її  життя 
і  здоров’я,  честь  і  гідність,  недоторканність  і  безпека 
визнаються  в  Україні  найвищою  соціальною  цінністю. 
Права  і  свободи людини  та  їх  гарантії  визначають  зміст 
і спрямованість діяльності держави. Дотримання цієї кон-
ституційної  норми  є  найважливішим  завданням  кожної 
правової країни. 

Надання  кваліфікованої  юридичної  допомоги  про-
фесійною  адвокатською  спільнотою  є  гарантією  захисту 
громадськості. Тому можливість отримання особою пра-
вової допомоги є важливим благом у будь-якому цивілізо-
ваному суспільстві. Закріплене ст. 59 Конституції України 
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право  на  професійну  правничу  допомогу  є  органічною 
частиною правового стану особи в державі, одним із важ-
ливих факторів активної участі населення в житті країни 
та невід’ємним правом кожної людини. Для надання про-
фесійної правничої допомоги згідно зі ст. 1312 Основного 
Закону в Україні діє адвокатура [1]. 

Конституційне право на кваліфіковану правничу (пра-
вову)  допомогу  входить  до  складу  правового  інституту 
основних прав та свобод людини і громадянина, які лежать 
в основі правового статусу особистості. Це право є одним 
із найважливіших прав людини і громадянина, гарантією 
дотримання комплексу інших прав. Правова допомога як 
ідея, предмет правового регулювання, а також вид профе-
сійної діяльності набуває реального значення та справж-
ньої соціальної цінності в умовах розбудови правової дер-
жави та триваючих євроінтеграційних процесів. 

Право  громадян на отримання кваліфікованої право-
вої  допомоги,  в  тому  числі  право  користуватися  послу-
гами  адвоката,  як  процесуальна  гарантія  перебува-
ють  у  тісному  зв’язку  з  правом  на  захист  і  правосуддя 
[2,  с.  107,  110].  Правова  допомога  постає  в  якості  кон-
ституційної  гарантії,  а  не  безпідставної  декларації  про 
правовий захист і передбачає можливість участі адвоката 
в  конституційному,  кримінальному,  адміністративному, 
цивільному судочинстві з метою захисту прав та законних 
інтересів свого довірителя. 

Загалом  право  на  правову  допомогу  визнається 
загальним  правом,  яке  забезпечує  захист  прав  людини, 
та  може  здійснюватися  в  формі  юридичних  консульта-
цій, роз’яснень із правових питань, складання заяв, скарг 
та  інших  документів,  здійснення  представництва  в  суді 
та  інших державних органах. Стаття  19  Закону України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» містить пере-
лік видів  адвокатської діяльності,  який не  є  вичерпним, 
оскільки вказана норма зазначає, що адвокат може здій-
снювати інші види адвокатської діяльності, не заборонені 
законом [3].

Адвокатура  як  публічна  організація  кваліфікованих 
юристів  нині  є  одним  із  небагатьох  інститутів,  здатних 
ефективно  контролювати  дотримання  державою  право-
вих норм  і прав, свобод людини  і  громадянина. Саме ця 
публічно-правова  функція  є  основним  напрямом  діяль-
ності  адвокатури.  Натепер  роль  адвокатури  як  інстру-
менту  сучасної  демократії  стрімко  зростає,  оскільки 
утвердження  правових  засад  державного  та  суспільного 
життя,  реалізація  прав  і  свобод  громадян  є  пріоритет-
ним  напрямом  розвитку  вітчизняної  правової  системи. 
Входячи  до  системи  органів,  які  здійснюють  правоохо-
ронну діяльність, адвокатура займає в ній особливе місце. 
Саме вона покликана забезпечувати захист прав людини 
в  процесі  здійснення правоохоронної  діяльності шляхом 
надання кваліфікованої юридичної допомоги.

Конституційне гарантування надання правничої допо-
моги та судового захисту прав людини може бути забез-
печене лише на основі досягнення балансу між приватно-
правовими та публічними основами розвитку суспільства. 
Враховуючи,  що  професійні  права  адвоката  регламенту-
ються  положеннями  сукупності  нормативно-правових 
актів, регулюючих загальну і процесуальну сторони діяль-
ності адвоката, і поєднують у собі повноваження адвоката, 
адвоката-представника  і  адвоката-захисника,  в  процесі 
застосування яких він вступає у певні правовідносини, що 
можуть виникати між адвокатом і правоохоронними орга-
нами, між адвокатом і судом, між адвокатом та органами 
державної  влади  та  управління,  фізичними  та  юридич-
ними особами, установами, організаціями, то можна зро-
бити висновок про наявність окремого інституту правової 
допомоги адвоката [4, с. 244].

Варто  зазначити,  що  адвокатура  в  демократичному 
суспільстві функціонує як незалежна інституція, тобто не 
підпорядкована  державі,  забезпечена  від  будь-якого  сто-

роннього втручання та є особливим правозахисним інсти-
тутом в Україні. Про це свідчить імператив професійного 
захисту прав та законних інтересів осіб у суді, публічно-
правовий статус цього інституту, надання державою права 
на  отримання  правової  допомоги  абсолютно  всім фізич-
ним і юридичним особам. 

Незалежність  адвокатури  є  одним  із  головних  прин-
ципів  адвокатської  діяльності.  Отже,  повинні  не  тільки 
існувати надійні механізми забезпечення цього принципу, 
а  й  беззастережне  його  дотримання  [5,  с.  7].  Реалізація 
принципу незалежності у професійній діяльності адвока-
тів передусім  стосується площини взаємовідносин  адво-
кат-держава.  В  цьому  аспекті  незалежність  адвокатури 
повинна  забезпечуватися невтручанням державних орга-
нів  у  діяльність  автономного  інституту  громадянського 
суспільства – адвокатури. Враховуючи те, що адвокатура 
та  держава об’єднані  досягненням спільної мети  (захис-
том прав і свобод людини та громадянина), їхні відносини 
повинні мати рівноправний характер. 

Автор  вважає,  що  держава  може  регулювати  діяль-
ність адвокатури лише в межах, які визначають порядок 
її  діяльності,  а  в  інших  випадках  адвокатська  діяльність 
має  визначатися  внутрішніми  корпоративними  прави-
лами,  зокрема Правилами  адвокатської  етики.  Зважаючи 
на те, що адвокатура не є складником системи державної 
та місцевої влади, зазначені органи не мають права здій-
снювати будь-який вплив на діяльність адвокатів за умови, 
що ця  діяльність не порушує чинне  законодавство. Таке 
положення відповідає принципам і завданням адвокатури 
як  інституту,  що  здійснює  захист  конституційних  прав, 
свобод  та  інтересів  фізичних  і  юридичних  осіб  шляхом 
надання їм правової допомоги. Необхідно зауважити, що 
незалежність  адвоката  залежить  і  від  інших  внутрішніх 
чинників, оскільки такі особисті якості як порядність, чес-
ність, відчуття справедливості впливають на збереження 
незалежного статусу захисника. Автор вважає, що дотри-
мання  принципу  незалежності  відіграє  ключову  роль 
у забезпеченні захисту прав та інтересів громадян. 

Адвокатура є комплексним виявом як державного, так 
і  суспільного  інтересу, оскільки саме через неї  і  завдяки 
адвокатурі  правова  держава  реалізує  можливість  забез-
печення своїм громадянам їхніх прав і свобод. Діяльність 
адвокатів  носить  конституційно  зумовлений  державно-
значимий характер, а адвокати повинні бути максимально 
незалежними від держави, щоб ефективно захищати гро-
мадян і юридичних осіб від адміністративного свавілля. 

Адвокатура  –  унікальне  юридичне  явище,  це  єдина 
організація,  яка  виконує  державну  (публічно-правову) 
функцію і не є при цьому державним органом, а навпаки 
зберігає  незалежність  від  держави  [6,  с.  431].  Адвокат, 
захищаючи  права  людини,  робить  надзвичайно  корисну 
справу, що відіграє велику роль як для особи, яка зверну-
лася за правовою допомогою, так і для суспільства, забез-
печуючи дотримання законності та усунення її порушень.

Метою  існування  адвокатури  як  інституту  професій-
ного  захисту  та  представництва  є  надання  кваліфікова-
ної правничої допомоги всім, хто її потребує. Мабуть, на 
жодну  іншу  недержавну  організацію  натепер  не  покла-
дено  таких  важливих  державних  завдань  і  функцій,  які 
виконує адвокатура. Від того, наскільки вона організована 
та  законодавчо  захищена,  здебільшого  залежить  впев-
неність  кожного  громадянина  у  своїй  безпеці.  Потрібно 
пам’ятати, що адвокат захищає закон від свавілля, а тому 
його діяльність відповідає як інтересам конкретної фізич-
ної чи юридичної особи, так і публічно-правовим інтере-
сам держави та суспільства.

Автор поділяє думку М. Аракеляна про зацікавленість 
української  держави  в  тому,  щоб  адвокатура  була  висо-
копрофесійним  інститутом,  оскільки  рівень  її  розвитку 
є  індикатором  стану  демократії  в  суспільстві  й  однією 
з  ознак  реальної  захищеності  прав  та  свобод  людини  
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і  громадянина.  Як  зазначає  науковець,  адвокатура  була 
і залишається інститутом, який найбільш адекватно відо-
бражає правовий стан держави і суспільства, а також сту-
пінь  захищеності прав  та  свобод людини  і  громадянина, 
гарантії щодо надання громадянам правової допомоги. 

Сучасна демократична держава надає юридичні гаран-
тії  для  професійної  юридичної  допомоги  громадянам, 
створює  належні  умови  для  функціонування  ефективної 
адвокатури  на  принципах  самоврядування.  Важливим 
є  те, що  сучасна  адвокатура  побудована  на  досягненнях 
теорії прав людини, заснованої на визнанні пріоритетності 
прав та свобод людини і громадянина в демократичному 
суспільстві. Відповідно статус і значення цього інституту 
повинні  зростати  із  вдосконаленням та розвитком  інсти-
тутів  громадянського  суспільства  і  правової  держави,  а 
також формуванням взаємовідносин між ними, через які 
розкривається соціальна і правова природа адвокатури як 
ефективного інституту сучасного громадянського суспіль-
ства  [7,  с.  188,  190].  Так,  основними  підвалинами  будь-
якого громадянського суспільства автор вважає визнання 
та  захист  природних  прав  людини,  рівність  всіх  перед 
законом  та  юридичну  захищеність  особи.  Цілком  оче-
видно, що громадянське суспільство не може розвиватися 
поза  межами  адвокатури,  а  цілі  перед  цим  інститутом 
ставлять не стільки адвокати і держава, а й суспільство.

Говорячи  про  інститут  адвокатури,  провідне  місце 
відведено особі адвоката, який будучи «обличчям» цього 
інституту, повинен постійно удосконалювати свій профе-
сійний  рівень,  володіти  глибокою  правовою  культурою 
та виконувати зобов’язання перед клієнтом на найвищому 
рівні. Діяльність  адвоката  не  обмежується  лише  сумлін-
ним  виконанням  своїх  обов’язків  в  межах  закону.  Він 
повинен виступати в інтересах права так само, як і в інте-
ресах тих осіб, які звернулися за правовою допомогою. 

Адвокати,  захищаючи  права  та  інтереси  фізич-
них  і юридичних  осіб,  повинні  робити  все, що  від  них 
залежить,  для  досягнення  максимально  позитивного 
та  законного  результату  для  особи,  якій  адвокат  надає 
допомогу  та  за  жодних  обставин  не  нашкодити.  Прин-
цип «Не нашкодь!» повинен бути девізом не лише пред-
ставників найгуманнішої професії – лікаря, а й беззасте-
режно втілюватися в діяльності адвоката. Часто адвокат, 
допомагаючи людині, віддає не лише свої знання, а й час-
тину  душі,  витрачає  свої  життєві  сили,  без  чого  часом 
не можливо надати дієву правову допомогу. Як бачимо, 
у  професії  адвоката  переплітаються  не  лише правові,  а 
й моральні аспекти, на основі чого сформувалася етика 
інституту адвокатури.

Автор  вважає  слушною  думку  В.  Заборовського,  що 
надання правової допомоги потрібно розглядати саме як 
сприяння  особі,  яка  зіткнулася  з  юридичними  пробле-
мами в реалізації її законних прав та інтересів. Держава ж, 

гарантуючи особі конституційне право на надання право-
вої допомоги, повинна забезпечувати й належні умови  її 
реалізації. 

Автор  статті  поділяє  позицію  вітчизняного  законо-
давця,  який  на  конституційному  рівні  закріпив  за  адво-
катурою обов’язок надання правової допомоги. Водночас 
науковець  зауважує, що  варто  врахувати  й  те, що  забез-
печення належних умов реалізації вказаного права відбу-
вається як за допомогою закріплення суттєвих кваліфіка-
ційних та інших вимог до кандидатів на здобуття статусу 
адвоката, так і шляхом закріплення особливого професій-
ного статусу адвоката. Все це безапеляційно вказує на те, 
що  надання  кваліфікованої  правової  допомоги  повинно 
асоціюватися  саме  з  професійною  діяльністю  адвоката 
[8, с. 56]. 

Проте нині ще можна зустріти супротивників адвокат-
ської монополії. Більшість  із них не входять до адвокат-
ської спільноти та побоюються, що це може вимагати від 
них надмірних і необґрунтованих зусиль. Однак ефективне 
правове  регулювання  професійної юридичної  діяльності 
є показником зрілості правової системи держави. Україна 
як правова держава гарантує своїм громадянам право на 
правничу допомогу, а його реалізація в основному і здій-
снюється  адвокатурою.  Саме  остання,  виступаючи  соці-
альним інститутом, виконує захист прав та свобод людини 
і громадянина.

Розмірковуючи  над  розвитком  інституту  адвокатури, 
слушною  є  думка  М.  Аракеляна,  який  називає  організа-
ційну незалежність, професійну компетентність, самовряд-
ність, невід’ємність адвокатури від правосуддя та захисту 
прав і свобод людини першорядними напрямами вдоскона-
лення цього інституту. На думку науковця, в такий спосіб 
адвокатура  отримала  вищий  статус  довіри  та  вийшла  на 
новий рівень відповідальності перед громадськістю. Пере-
буваючи в ролі правозахисника та діючи як уповноважений 
представник суспільства, адвокатура може ефективно вико-
нувати покладені на неї функції [9, c. 9].

Висновки. Необхідність  діяльності  інституту  адво-
катури  визнається  та  закріплюється  на  конституційному 
рівні,  оскільки  адвокатура  як  інститут  демократичного 
суспільства є гарантом захисту прав та інтересів громадян.

Аналізуючи  функціонування  української  адвокатури, 
автор хоче наголосити на важливому значенні цього інсти-
туту  в  механізмі  захисту  прав  та  свобод  людини  і  гро-
мадянина,  оскільки  саме  адвокатура  історично  покли-
кана бути захисником громадських  інтересів. Згуртована 
та об’єднана духом справедливості адвокатська спільнота, 
діяльність якої базується на принципах гуманізму, закон-
ності, незалежності від державного та іншого втручання, 
здатна  знайти  шляхи  затвердження  партнерських  відно-
син  і  збалансувати  інтереси  громадянського  суспільства 
та держави.
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Дослідження процесу аграрного реформування на початку ХХ століття є актуальним як із теоретичної, так і з практичної точки зору. 
Однією з головних особливостей України, починаючи з другої половини ХІХ – початку ХХ століття, стали аграрні перетворення: селян-
ська реформа початку 60-х років; столипінська реформа 1906-1914 років. Ці події свідчать про злободенний стан аграрного питання для 
сучасної України. 

Аграрне питання було однією з головних причин революції 1905–1907 років, вирішити яке запропонував голова Ради Міністрів 
Міністр внутрішніх справ П.А. Столипін. У листопаді 1906 року він підготував указ, який був затверджений царем і став законом 14 червня 
1910 року. Закон містив основні положення аграрної реформи. П. Столипін вважав, що ліквідація поміщицького землеволодіння призведе 
до втрати виробниками товарного хліба, а згодом знову постане проблема малоземельності. Він запропонував зруйнувати селянську 
общину і перерозподілити селянські землі на користь заможних селян (фермерів), які мали стати опорою режиму і одночасно виробника-
ми товарного хліба. Ця реформа активно сприяла становленню капіталізму. В кожному з регіонів України, в тому числі і на Лівобережжі, 
проведення та наслідки реформи мали свої особливості.

Як і в минулому сільське господарство є провідною галуззю економіки. Проводячи порівняння аграрного законодавства початку 
ХХ століття із сьогоденням, можна побачити, що в сучасних умовах на новому, більш цивілізованому рівні знову постали питання аграр-
ного реформування, що вимагає політичної волі законодавців. Так, вже відбулося роздержавлення аграрного сектору, починає запро-
ваджуватися ринок землі, але залишається багато нерозв’язаних проблем. До цього часу в правовій свідомості українського суспільства, 
поглядах певних політичних сил існують сумніви щодо правомірності надання землі статусу товару. Тому в наукових дослідженнях має 
панувати об’єктивне осмислення аграрної політики та процесу дійсної реалізації права приватної власності на землю через впроваджен-
ня ринку землі та підвищення ролі аграріїв у соціально-економічному та політичному житті України.

Ключові слова: земля, реформа, селяни, Лівобережжя, община, хутір, переселення.

The study of the process of agrarian reform in the early twentieth century is relevant both from a theoretical and practical point of view. One 
of the main features of Ukraine, starting from the second half of the XIX – early XX century, was the agrarian transformation: the peasant reform 
of the early 60s of the century; the Stolypin reform 1906–1914. This series of events in itself indicates the current state of the agrarian question 
for modern Ukraine.

The agrarian question was one of the main causes of the revolution of 1905-1907, which was proposed by the Chairman of the Council of 
Ministers and Minister of internal Affairs P.A. Stolypin. P. Stolypin argued that the elimination of landownership would lead to the loss of producers 
of commercial bread and then again the problem of land shortages. He proposed by destroying the peasant community and redistributing 
peasant land for the benefit of wealthy peasants (farmers) who were to become the mainstay of the regime and at the same time producers of 
marketable bread. This reform actively contributed to the emergence of capitalism. In each of the regions of Ukraine, including the Left Bank, the 
implementation and consequences of the reform had their own peculiarities.

As in the past, agriculture is a leading sector of the economy. Comparing the agricultural legislation of the early twentieth century. today, 
we see that in today’s context, at a new, more civilized level, the question of agrarian reform has arisen again, requiring the political will of the 
legislators. Yes, the agrarian sector has already been divested, the land market is beginning to be introduced, but many unresolved problems 
remain today. Until now, in the legal consciousness of Ukrainian society, the views of certain political forces, there are doubts about the lawfulness 
of granting land the status of commodity. Therefore, scientific research should be dominated by an objective understanding of agrarian policy and 
in particular, the process of actual realization of the right of private ownership of land, through the introduction of the land market and increasing 
the role of agrarians in the socio-economic and political life of Ukraine.

Key words: land, reform, peasants, Left Bank, community, farmstead, resettlement.

Постановка проблеми. Україна здавна сформувалася 
як аграрна держава, і протягом століть її історія – це істо-
рія народу,  основним способом життя  якого  є  землероб-
ство,  тому  земля  виступала  як  основний  засіб  виробни-
цтва  і критерій багатства. Сучасні спроби реформування 
аграрних відносин вимагають об’єктивного дослідження 
історико-правових  аспектів  впливу  держави  на  сільське 
господарство України в різні періоди її історії.

Якщо зважити на те, що змістом сучасних реформатор-
ських  процесів  є  урізноманітнення шляхів  розвитку  для 
формування аграрних відносин в аграрному секторі, тоді 
необхідно  акцентувати  увагу  на  політико-правових  про-
цесах, пов’язаних із діяльністю урядів Російської імперії 
щодо України, з огляду на впровадження норм аграрного 
законодавства  П.А.  Столипіна  як  вищого  державного 
посадовця того часу. 

Об’єктом  дослідження  є  підготовка,  реалізація 
та наслідки аграрної реформи П.А. Столипіна на початку 
ХХ століття на Лівобережній Україні та зміни в становищі 
селян  Лівобережної  України.  Предметом  є  виявлення 

характерних рис аграрної реформи в Україні на фоні про-
ведення останньої в Російській імперії, а також її правові, 
економічні і соціально-політичні наслідки для лівобереж-
ного українського селянства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Дослі-
дженню  змін  у  соціально-правовому  становищі  селян-
ства  України  в  умовах  проведення  аграрної  реформи 
П.А. Столипіна присвячені праці дореволюційних науков-
ців Л. Кассо, А. Леонтьєва, І. Страховського, А.В. Пешехо-
нова, А Єфіменка, А.А. Кареліна, А. Кауфмана, І. Ігнато-
вича, А. Корнілова, І. Іванюкова, В. Євреїнова, дослідників 
радянського  періоду  Е.А.  Мороховця,  П.А.  Зайончков-
ського,  Н.Н.  Лещенко,  В.П.  Теплицького,  Д.П.  Пойду, 
А.В.  Бондаревського,  П.Ф.  Щербини,  Л.  Захарової, 
Н.Н. Дружиніна, сучасних авторів О.П. Реєнта, Ю.П. При-
сяжнюка, С.О. Борисевича, А.Л. Зінченка, А. Михайлика, 
О.З. Медалієва,  О.В.  Герасименко,  Д.  Бовуа,  Л.  Горенка 
та інших [1].

Ціль роботи.  Метою  статті  є  наукове  обґрунтування 
правової, соціально-економічної доцільності реформування 
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аграрного  сектору  економіки України  на  початку ХХ  сто-
ліття насамперед на Лівобережжі. 

Виклад основного матеріалу. Нова земельна реформа 
була покликана розв’язати проблеми, породжені попере-
дньою реформою 1861 року: неефективне общинне земле-
володіння, несумісне з  інтенсивною системою землероб-
ства, малоземелля (виключало використання основної на 
той час трипільної системи землеробства), черезсмужжя, 
дальноземелля, вузькоземелля, довгоземелля та численні 
земельні сервітути, які перешкоджали ефективному вико-
ристанню  землі  (наприклад  сервітути  випасання  худоби 
по парі та стерні), завеликий обсяг громадських пасовищ 
(використовувалися менш ефективно, ніж приватні) тощо 
[2, с. 12]. 

В  процесі  здійснення  окреслених  законодавчими 
актами  1906  року  змін  правового  статусу  селянства  від-
повідно  з  вимогами  ринкового  господарства  з’явилася 
необхідність  вдосконалити  ухвалені  раніше  юридичні 
норми, які гальмували економічний прогрес. Реформа, що 
отримала назву «столипінської», була спрямована на лік-
відацію цих недоліків у землекористуванні за допомогою 
сприяння виходу з общини, заохочення купівлі та оренди 
земель селянами, заохочення переселення й інших заходів. 

Четвертого  березня  1906  року  було  видано  Указ  про 
організацію  землеустрою та утворення Комітету по  зем-
левпорядних справах, губернських і повітових землевпо-
рядних комісій. На комісії було покладено сприяння селя-
нам  у  купівлі  земель  за  допомогою  Селянського  банку, 
продаж  і  надання  в  оренду  селянам  казенних  земель, 
сприяння переселенню на казенні землі Азіатської Росії, 
сприяння  покращенню  селянського  землекористування, 
сприяння ліквідації черезсмужжя [3, с. 23]. 

У  виданому  19  вересня  1906  року  Комітетом  наказі 
землевпорядним комісіям були визначені шляхи до пере-
творення землекористування: розділ земель між селянами, 
об’єднаними в одну громаду; розділ земель між частинами 
поселень;  виділення  земель  під  висілки;  виділ  земель 
окремим домогосподарям; повний поділ земель сільських 
общин на хутірські та відрубні ділянки; розділ загальних 
угідь [4, с. 28]. 

Згідно з Указом «Про доповнення деяких постанов дію-
чого  Закону,  що  торкається  селянського  землеволодіння 
й землекористування» від 9 листопада 1906 року, проєкт 
якого розроблений П.А. Столипіним  і  підписаний царем 
Миколою  II,  аграрна реформа передбачала вжиття  трьох 
груп заходів: виділення селян із общини і закріплення за 
ними  землі  у  приватну  власність;  створення  хутірського 
та відрубного господарства; переселенська політика. Реа-
лізація цих заходів була тісно пов’язана з роботою Селян-
ського банку, кооперативним рухом, орендними відноси-
нами на селі, агрокультурою тощо. 

Цей  указ  вніс  корективи  в  законодавство  1861  року 
щодо  общини  і  общинної  власності.  Згідно  указу  кожен 
домогосподар міг закріпити за собою у приватну власність 
ділянки общинної землі, які були до цього в його постій-
ному користуванні. Ті, хто закріплював «надлишки», пови-
нні були сплатити общині їх ціну, яка була зазначена під час 
проведення реформи 1861 року. До того ж кожен домогос-
подар, який закріпив за собою землю у приватну власність, 
мав право в будь-який час вимагати виділення йому общи-
ною відповідної ділянки,  зведеної до одного місця  (тобто 
хутори та відруби). Для переходу всієї общини до ділянко-
вого  (хуторського чи відрубного)  господарства, необхідно 
було  ухвалення  більшістю  (двома  третинами)  селян,  які 
мало право голосу. Такою була суть основного закону, який 
запроваджував нову аграрну політику царського уряду. 

В 1910 році на обговорення ІІІ Державної думи було 
винесено  законопроєкт  «Про  деякі  зміни  і  доповнення 
деяких постанов щодо селянського землеволодіння», який 
І4 червня 1910 року після підписання царем набрав сили 
закону. Україна виявилася тим регіоном, де приватизація 

надільних  земель  зустріла  найменший  опір  селянства. 
Основним об’єктом боротьби було не столипінське зако-
нодавство,  а відсутність  землі у  значної кількості безпо-
середніх  товаровиробників  при  наявності  латифундист-
ського  за  своєю  формою  дворянського  землеволодіння. 
Найважливішою  причиною  схвального  загалом  сприй-
няття українським селянством столипінських нововведень 
було розповсюдження тут подвірного землеволодіння без 
традиційного для російської общини періодичного пере-
розподілу сільськогосподарських угідь.

Для  українських  губерній  Правобережжя  та  Лівобе-
режжя (за деякими винятками) характерним було подвірне 
землеволодіння.  Воно  становило  на  Поділлі  94,6%,  на 
Волині  –  77,9%, на Київщині  –  83,3%, на Полтавщині  – 
84,1%, на Чернігівщині – 48,3%. Так, у Полтавській губер-
нії  за  роки  столипінської  реформи  лише  8%  селян-зем-
левласників  перейшли  на  відруби,  а  середній  розмір 
відрубу в губернії становив у окремих випадках 10 деся-
тин [5, с. 7]. Населення Полтавської губернії складалося 
здебільшого з малоземельних селян (59,7%). Вони могли 
поліпшити  своє  економічне  становище  тільки  завдяки 
купівлі  земель.  Але  ціни  на  землю  були  зависокими: 
протягом 1907-1910 років середня ціна 1 десятини землі 
в  Полтавській  губернії  становила  154,02  рублів,  в  Хар-
ківській  –  99,93  рублів,  у  Чернігівській  –  97,41  рублів, 
у Волинській  –  129,33  рублі  [6,  с.  88]. Натомість  в Чер-
нігівській  губернії  понад  половину  (53,6%)  селянського 
землеволодіння становило общинне. Причому воно пере-
важало  в  північних  повітах:  Новозибківському,  Суразь-
кому, Мглинському.  Тому  й  землю  в  приватну  власність 
там закріплювали активніше, ніж у південних губерніях, 
де переважало подвірне землеволодіння. 

Головною  причиною  недосить  швидкого  запрова-
дження основних заходів столипінської реформи – виходу 
селян із общини – було малоземелля чернігівських селян 
[7, с. 162]. Для подолання малоземелля селянин мав або 
купувати  землю  через  Селянський  банк,  або  продавати 
свій наділ і переселятися на схід Російської імперії. Попри 
ці та  інші явища, які гальмували процес землевпорядку-
вання, кількість тих, хто покидав общину, зростала. 

Мотиви  виходу  були  різноманітні,  часто  супереч-
ливі. Покидали общину насамперед ті, кому було вигідно 
закріпити землю в особисту власність. Тут мало значення 
бажання  зберегти  за  собою  наділ,  особливо  в  кого  було 
більше  землі,  і намір ліквідувати його невдовзі чи  здати 
в оренду, щоб переселитися до міста або в Азіатську Росію. 
Найчастіше укріплювалися середні прошарки села. Мало-
земельні охочіше залишали общину, щоб вигідніше про-
дати укріплену ділянку або взяти позику [8, с. 24]. Станом 
на 1 липня 1908 року на Лівобережжі виділилося з общин 
селянських господарств у губерніях – Полтавській 2533, 
Харківській – 39 369, Чернігівській – 3811.

Розвиток  юридичної  бази  створення  індивідуальних 
селянських господарств (в тому числі і за допомогою пере-
селення сотень тисяч селянських родин на казенні  землі 
окраїн імперії) продовжувався і після усунення з політич-
ної арени Прем’єр-міністра П.А. Столипіна. 

24 квітня 1911 року було прийнято Закон «Про землев-
порядкування». Важливе значення влада відводила Закону 
від 3 червня 1912 року «Про поширення успадкування по 
закону осіб жіночої статі і заповіту родових маєтків», яким 
майнові права жінок були суттєво розширені, а в питанні 
спадкування майна і за законом – прирівняні до прав осіб 
чоловічої статі. Виключення становили лише сільськогос-
подарські угіддя,  в яких жіноча частка не могла переви-
щувати сьомої частини нерухомого майна. П’ятого липня 
1912 було ухвалено Закон «Про видачу Селянським позе-
мельним  банком  позик  під  заставу  надільних  земель» 
(позика  надавалася  як  селянам-одноосібним  власникам, 
так  і  сільським  громадам).  Ці  акти  закріпили  основні 
положення реформи.
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Важливим  складником  земельної  реформи  Столипін 
вважав організоване державою масове переселення земле-
робів із європейської частини імперії до Сибіру, Централь-
ної  Азії  та  далекосхідних  регіонів.  У  березні  1906  року 
з’явилася  інструкція  «Про  порядок  застосування  закону 
від 6 червня 1904 року», яка заохочувала до переселення 
можливістю отримати кредит  і пільги на проїзд  залізни-
цею,  збільшенням  земельного  фонду  для  переселенців 
у Сибіру та Середній Азії [9, с. 100]. 

Цей документ став реакцією уряду на полтавсько-хар-
ківське повстання селян 1902 року. На основі цього указу 
Міністерство внутрішніх справ склало проєкт нових пра-
вил  щодо  переселення.  Вони  передбачали  матеріальну 
допомогу  тим  селянам,  які  мешкали  в  малоземельних 
губерніях  і  бажали  переселитися.  Цей  указ  дав  змогу 
селянам при переселенні продавати закріплену в приватну 
власність землю, сприяв активізації переселенського руху, 
особливо з районів аграрного перенаселення. 

Помітну  роль  відігравала  і  пропаганда  переселення 
та  обіцянки  уряду  допомоги  переселенцям  грошовим 
кредитом. Переселенцям скасовували всі недоїмки. Вони 
на  5  років  звільнялися  від  казенних,  земських  податків 
і на три роки – від військової  служби  [10,  с. 496]. Адже 
перш ніж відправитися на нові землі, селянам доводилося 
долати чимало труднощів: то неохайно оформлялася доку-
ментація,  то  не  було  потрібних  підписів,  печатки  тощо. 
Урядову  грошову  допомогу,  зовсім  незначну,  отримати 
також  було  важко.  Невдоволені  були  селяни  не  тільки 
умовами переїзду, але й якістю землі, яку надавав їм уряд 
у Сибіру. Хоча землю переселенцям надавали в достатній 
кількості, однак не завжди вона була належної якості. 

Загалом  переселялися  безземельні  або  малоземельні 
селяни.  Останні  вважали  переселення  єдиною  можли-
вістю для подолання безземелля. Для переїзду до Сибіру 
українським  селянам необхідно було продавати  все  своє 
особисте майно, худобу, хату та землю. Отримували вони 
за це мізерні кошти. 

За  даними Селянського  банку,  одна  десятина  наділь-
ної  землі  в  Чернігівській  губернії  коштувала  від  50  до 
230 рублів, в Харківській – 70–255 рублів, в Полтавській – 
230–240 рублів. Середня продажна ціна десятини оранки 
у  черезполосному  володінні  була  120  рублів  70  копійок, 
а  у  ділянковому  володінні  –  178  рублів  50  копійок. При 
середній вартості надільної землі 100 рублів за десятину 
бідняцьке  господарство,  яке  мало  2–3  десятини,  могло 
отримати  за  свій  наділ  200–300  рублів.  Таким  чином  на 
руках  у  переселенців  перед  від’їздом  залишалося  при-

близно  400–500  рублів.  Коли  ж  вони  приїздили  на  нові 
землі, в них залишалося приблизно 200 рублів [12, с. 138].

За  1906–1912  роки  на  сибірські  простори  виїхало 
близько  півмільйона  лівобережних  селян  (20%  всіх 
загальноросійських  переселенців).  Пік  переселенського 
руху  припадає  на  1908  рік,  коли  Україну  покинуло 
132 082 особи  (27,3% населення). Таку активність  автор 
пов’язує насамперед із неврожайним 1908 роком. На пер-
шому місці за 1906–1912 роки за кількістю вибулих була 
Полтавська  губернія  (звідси виїхало понад 198 549 осіб, 
або 41% населення). На другому – Чернігівська губернія 
(157 658 осіб, або 32,6% населення), на третьому – Хар-
ківська губернія зі 127 538 особами, або 26,4% населення 
[13, с. 44]. 

Постійні  звістки  від  переселенців  про  недостатню 
кількість  і погану якість землі, незадовільні умови пере-
селення,  недостатність  урядової  допомоги  призвели  до 
того,  що  переселенська  хвиля  почала  потроху  спадати. 
Мотиви повернення були різні: туга за рідним краєм, при-
родно-кліматичний фактор, який негативно позначався на 
стані здоров’я окремих осіб, а найперше – труднощі з вла-
штуванням, з якими зіткнулися переселенці після переїзду 
[14, с. 245].

До початку Першої світової війни приблизно 3,5 млн 
селян, продавши господарство,  зірвалися  з місця,  але не 
всі з певних причин «прижилися» в нових краях: близько 
мільйона  з  них  повернулося  назад,  але  вже  без  грошей 
і надій. Для України ці цифри ще більш разючі: пересе-
ленцями стали понад мільйон селян, проте невдовзі 70% із 
них знову з’явились в рідних місцях, приречені наймиту-
вати й жебракувати. Що ж стосується Селянського банку, 
покликаного стати промотором реформ, то високі ціни на 
землю, яку він продавав,  і  великі  відсотки, що  їх накла-
дали  на  позичальників,  спричиняли  розорення  багатьох 
власників-хуторян.

Висновки. У підсумку аграрна реформа за П.А. Сто-
липіним мала наслідком передусім стрімке розшарування 
селянства  Лівобережної  України,  появу  на  селі  значної 
кількості  люмпенів-пролетарів,  різке  зростання  ненави-
сті  до  поміщиків.  Особливістю  господарств  селян  Пол-
тавської, Чернігівської, Харківської губерній було те, що 
воно  здебільшого  мало  подвірний  характер,  саме  тому 
вони неохоче переходили на хутори; позитивним – перехід 
землі у приватну власність, якою вони мали вільно розпо-
ряджатися. Переселенська політика мала своїм результа-
том розвиток економіки Уралу, Сибіру та Далекого Сходу 
та зубожіння селян Лівобережжя, які повернулися додому.

Таблиця 1
Землеволодіння переселенців із Лівобережжя в період столипінської аграрної реформи [11, с. 46]

Губернії Господарства  
від 0 до 3 десятин

Господарства  
від 3 до 10 десятин

Господарства,  
більші 10 десятин

Господарства, 
землеволодіння  
яких невідоме

Харківська 62,0% 33,2% 4,3% 0,5%
Полтавська 72,4% 17,4% 3,0% 7,2%
Чернігівська 52,9% 34,9% 4,4% 7,8%
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МЕТОДИ І НОРМАТИВНІ ЗАСОБИ БОРОТЬБИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ  
ЗІ ЗРАДНИЦТВОМ ТА ДЕЗЕРТИРСТВОМ НА ДЕОКУПОВАНИХ  

УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У 1942–1945 РР. (ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

METHODS AND NORMATIVE MEANS OF STRUGGLE OF THE SOVIET POWER 
AGAINST TREASON AND DESERTION ON THE DEOCCUPIED UKRAINIAN LANDS  

IN 1942–1945 (HISTORICAL AND LEGAL ASPECT)

Саблук С.А.,
доктор юридичних наук,

провідний науковий співробітник 
Науково-дослідного інституту публічного права

Метою статті є історико-правовий розгляд методів і нормативних засобів боротьби радянської влади із зрадництвом і дезертирством 
на деокупованих українських землях у період 1942–1945 рр. У статті з’ясовано, що радянський політичний режим контроль за злочин-
ністю здійснював через посилення репресивного складника кримінального права. Обґрунтовано, що в умовах тоталітаризму механізм 
правотворення та правозастосування був фактично знівельований, а контроль за злочинністю в період визволення території України від 
нацистських загарбників нормативно забезпечувався здебільшого підзаконними актами загальносоюзного характеру. Констатовано, що 
завершення Другої світової війни ознаменувалося новим етапом репресій проти українського народу. Контроль за вчиненням злочинів 
проти держави в цей час здійснювався за допомогою розширення меж протиправності діяння та посилення санкцій для спеціальних 
суб’єктів кримінального права, до числа яких, насамперед, зараховувалися учасники національно-визвольного руху в Україні. Зроблено 
висновок, що контроль за злочинністю в період визволення території України від нацистських загарбників здійснювався під впливом того 
факту, що вся територія України була тимчасово окупована. Це наклало свій відбиток на діяльність правоохоронних органів, значна 
частина представників яких розглядала населення тимчасово окупованих територій як потенційних ворогів. Особливо це стосувалося 
мешканців західноукраїнських областей, де жорстоке ставлення правоохоронців та місцевого партійного активу до місцевих жителів 
(зокрема й задля власного збагачення) розглядалося як один з елементів протидії «політичному бандитизму». Здебільшого жодних юри-
дичних наслідків ці дії не тягнули за собою через надзвичайну поширеність цього явища. Досить поширеною практикою було залучення 
до правоохоронних органів місцевого населення із диференціацією працівників через масштабне відсіювання тих, хто не був здатний 
працювати. Це призводило як до суттєвого посилення плинності кадрів, так і до зменшення рівня професійної підготовки працівників 
правоохоронних органів.

Ключові слова: протидія злочинності, контроль за злочинністю, тоталітарний режим, репресії, кримінальне право, зрадництво, 
дезертирство.

The purpose of the article is the historical and legal review of the methods and normative means of the struggle of the Soviet authorities 
against treason and desertion in the occupied Ukrainian lands in the period 1942–1945. There was found out in the article that the Soviet political 
regime was controlling crime by reinforcing the repressive component of criminal law. It was substantiated that the mechanism of law-making 
and law-enforcement was actually eliminated under the conditions of totalitarian regime, and crime control was normatively ensured during the 
liberation of the territory of Ukraine from Nazi invaders by law acts of the all union nature. It was stated that the end of the Second World War 
was marked by a new stage of repressions against the Ukrainian people. At this time, the control over crimes against the state at that time was 
carried out with the help of expanding the limits of unlawful activity increasing sanctions for special subjects of criminal law, among which, the 
participants of the national liberation movement in Ukraine. It was concluded that the control over crime during the liberation of the territory of 
Ukraine from Nazi invaders was exercised under the influence that the whole territory of Ukraine was temporarily occupied. This left a mark on the 
activities of law enforcement agencies, many of whom regarded the population of the temporarily occupied territories as potential enemies. This 
was especially true for residents of Western Ukrainian regions, where the ill-treatment of law enforcement officers and local party assets to locals 
(including for their own enrichment) was seen as an element of counteraction to “political banditry”. In most cases, no legal consequences have 
resulted from the extreme prevalence of this phenomenon. A fairly common practice has been to involve local law enforcement with differentiation 
of workers through large-scale screening of those who were unable to work. This has led to a significant increase in staff turnover and a decrease 
in the level of professional training of law enforcement officials.

Key words: combating crime, crime control, totalitarian regime, repressions, criminal law, treason, desertion.

Постановка проблеми. Загальновідомо, що для побу-
дови ефективної системи методів, механізмів та інститу-
тів протидії злочинності ми з необхідністю повинні вра-
ховувати не лише досвід зарубіжних країн, а й звертатися 
до історичного аналізу розвитку вітчизняної системи кри-
мінально-правового  контролю  за  злочинністю.  Через  те 
однією з необхідних умов ефективного кримінально-пра-
вового контролю за злочинністю є наукове обґрунтування 
шляхів і методів оптимізації антикриміногенного впливу 
за допомогою методу  історизму. Саме в цьому контексті 
істотно  зростає роль  історико-правових досліджень про-
тидії  злочинності,  які  в  комплексі  із  кримінологічними 
напрацюваннями  в  цій  сфері  закладають  наукові  підва-
лини для обґрунтованих узагальнень, висновків і рекомен-
дацій. Тим паче, що вітчизняна юридична наука акумулює 
досвід  розв’язання  складних  криміногенних  ситуацій, 
які  складалися  в  різні  періоди  історії  України,  зокрема 
в минулому столітті.

Аналіз останніх досліджень.  Так,  історико-право-
вий  підхід  до  проблеми  контролю  за  злочинністю  пред-

ставлений численними дослідженнями, зокрема, це праці 
І.Г.  Біласа,  І.Й.  Бойка, П.П.  Захарченка, В.Б. Кузьменка, 
О.В. Кузьминця, О.І. Неліна, В.М. Нікольського, С.Д. Сво-
рака, І.Б. Усенка, А.Є. Шевченка, О.Н. Ярмиша, М.М. Яци-
шина  тощо.  Враховуючи  науковий  доробок  зарубіжних 
і  вітчизняних  учених  з  організації  ефективної  протидії 
злочинності, необхідно зауважити, що питання історико-
правового вивчення методів боротьби радянської влади із 
зрадництвом  і  дезертирством  на  деокупованій  території 
України у  1942–1945 рр.  потребує додаткового розгляду. 
Зокрема,  актуальним  видається  аналіз  законодавчого 
забезпечення юридичного механізму протидії злочинності 
у цей період.

Таким чином, метою даної статті є історико-правовий 
розгляд  методів  і  нормативних  засобів  боротьби  радян-
ської влади із зрадництвом і дезертирством на деокупова-
них українських землях у період 1942–1945 рр.

Виклад основного матеріалу.  Одним  із  головних 
і  найскладніших  напрямків  діяльності  правоохоронних 
органів  радянської  влади  під  час  Другої  світової  війни 
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була  боротьба  проти  зрадництва  й  дезертирства  та  ухи-
лення  громадян  від  військової  служби.  Цей  вид  право-
порушень розглядався як тяжкий злочин проти держави. 
Наприклад,  тодішнє  законодавство  визначало  дезертир-
ство  військовослужбовців  як  умисне  самовільне  зали-
шення військової частини чи місця служби або неявку на 
військову службу з метою ухилення від неї. Відповідно до 
п.  7–10 ст.  193 Кримінального кодексу РРФСР, в умовах 
воєнного  часу  за  такі  злочини  передбачалась  вища  міра 
покарання – розстріл із конфіскацією майна.

Потрібно  зауважити,  що  протидія  радянської  влади 
цьому виду злочинам відбувалася ще в довоєнний період. 
Однак,  із  початком  нацистсько-радянської  війни  дезер-
тирство з лав Червоної Армії набуло значних масштабів. 
Так,  за  деякими  історичними  даними  лише  за  період  із 
22  червня  до  кінця  1941  року  органи  НКВС  затримали 
більше  71  000  дезертирів-військовослужбовців,  більше 
71 000 осіб, котрі ухилялися від мобілізації. Враховуючи 
таку  загрозливу  тенденцію,  Головне  управління  НКВС 
СРСР 9 травня 1942 р. видало директиву «Про організа-
цію активних мір по боротьбі із кримінальними проявами, 
вчиненими  дезертирами  та  іншими  злочинцями»,  відпо-
відно  до  якої  правоохоронними  органами  проводилася 
масштабна  робота  по  боротьбі  зі  зрадництвом  та  дезер-
тирством у Червоній Армії.

Тому  повернення  радянської  влади  на  звільнених 
територіях починалось із масштабних перевірок осіб, які 
залишилися  під  час  німецької  окупації.  Увага  правоохо-
ронних  органів  передусім  зосереджувалась  на  протидії 
тим,  кого  таврували  зрадником  за  «співпрацю»  з  воро-
гом.  Цивільним  населенням,  яке  на  окупованій  терито-
рії  співпрацювало  з  ворогом,  займались  територіальні 
органи  НКВС.  І  хоча  16  березня  1942  р.  у  спеціальній 
директиві  начальника Управління  військових  трибуналів 
вказувалося на  відсутність необхідності  виносити  спеці-
альні ухвали щодо членів родин зрадників Батьківщини, 
після затвердження вироку і вступу його в законну силу, 
як стверджують дослідники, «військові трибунали військ 
НКВС  направляли  у  відповідні  особливі  наради  НКВС 
копію вироку з супроводжувальними документами, в яких 
автоматично  готували  списочні  репресивні  вердикти 
щодо родичів засуджених. Для спрощення роботи у квітні 
1942 р. НКВС став здійснювати цілеспрямовані заходи зі 
створення спеціальних централізованих облікових карто-
тек на цих осіб, що допомогло в майбутньому активізувати 
та полегшити оперативно-пошукову роботу» [2, с. 320].

З метою встановлення більш жорсткого покарання для 
тих, чия вина у зраді чи дезертирстві доведена, для забез-
печення справедливості у ставленні до тих, стосовно кого 
було  вжито  надто  суворі  заходи  15  травня  1942  р.,  було 
оприлюднено наказ Генерального прокурора СРСР № 46сс 
«Про кваліфікацію злочинів осіб, які перейшли на службу 
до  німецько-фашистських  окупантів  у  районах,  тимча-
сово захоплених ворогом», який містив рекомендації щодо 
недопущення «огульного притягнення радянських грома-
дян за підозрою у сприянні ворогу» [8, с. 483].

Разом із тим, іншим нормативним документом – дирек-
тивою Генерального прокурора СРСР від 30 травня 1942 р. 
№ 215/51с наказувалось негайно розгорнути роботу із чле-
нами  родин  зрадників  Батьківщини.  Відповідно  до  цієї 
директиви, «арештові та засланню у віддалені місцевості 
СРСР терміном від трьох до п’яти років підлягали повно-
літні члени родин військовослужбовців, засуджених Осо-
бливою нарадою при НКВС СРСР або судовими органами 
за втечу за кордон; командирів і політпрацівників, які під 
час бою зривали з себе знаки розрізнення й дезертирували 
в тил або здавались у полон; цивільних осіб, які здійснили 
втечу за кордон» [6, с. 228]. Не арештовували та не переси-
лали родини тих «зрадників Батьківщини», у складі яких 
після  відповідної  перевірки  виявлялись  військовослуж-
бовці Червоної Армії, партизани,  інші члени родини, які 

надавали допомогу Червоній Армії та партизанам, а також 
нагороджені орденами й медалями СРСР.

9 лютого 1943 р. було прийнято наказ Головного управ-
ління трибуналів «Про виконання вироків у частині кон-
фіскації  майна  засуджених,  майно  яких  знаходилося  на 
території, тимчасово окупованій ворогом». Як стверджує 
В. Нікольський, «у цьому документі визначалося, що при-
писи  народним  судам  із  цього  приводу,  а  також  повідо-
млення у військкомати про позбавлення допомоги та пільг 
їхнім родинам військові трибунали повинні були переси-
лати у  відповідні  військові  трибунали округу чи фронту 
для  того,  щоб  після  визволення  окупованої  території  ці 
приписи  направити  народним  суддям  для  виконання» 
[7, с. 158].

Загальний  смисл  цих  та  інших  нормативних  актів 
та методів їх реалізації полягав у демонстрації ненависті 
радянської влади до тих громадян, які через різні обста-
вини залишились на окупованій території. Адже тодішнє 
керівництво  усвідомлювало,  що  перехід  досить  великої 
кількості  українського  населення  на  службу  до  окупан-
тів – це не просто зрада. Причиною цього були вади і зло-
чинні дії тоталітарного режиму, що вкоренились у свідо-
мості людей.

Зрештою, потрібно визнати, що розкол українського 
суспільства  був  вигідним  радянській  владі,  оскільки 
допомагав  поділити  людей  на  чужих  і  своїх,  ворогів 
народу і прихильників режиму, породити певні соціальні 
протиріччя. Останні, під час війни, посилювались, коли 
ставлення  владних  органів  до  осіб,  котрі  залишилися 
на  окупованій  території,  було щонайменше  підозрілим. 
Щодо жителів  західноукраїнських  територій,  то  в бага-
тьох випадках узагалі було відверто ворожим. Усе це від-
повідним чином відбивалося на організації контролю за 
злочинністю. Зокрема, згідно  із постановою РНК СРСР 
від 19 квітня 1943 р., у складі союзних Наркомату обо-
рони  й  Наркомату  Воєнно-морського  флоту  були  утво-
рені  відповідно  Головне  управління  контррозвідки 
(ГУКР)  й  Управління  контррозвідки  (УКР).  Правовий 
статус цих підрозділів регулювався спеціальними поло-
женнями, затвердженими Державним комітетом оборони 
СРСР 21 квітня 1943 р.  і 31 травня 1943 р. На фронтах 
й у військових округах замість особливих відділів були 
утворені управління контррозвідки СМЕРШ, а в арміях, 
корпусах  і  дивізіях  –  відділи  СМЕРШ.  Відновлення 
радянської влади на території України супроводжувалося 
поширенням діяльності СМЕРШ на  відповідні  регіони. 
До  відання цих  органів  належали:  боротьба  зі шпигун-
ською,  диверсійною,  терористичною  та  іншою  підрив-
ною діяльністю іноземних розвідок, з «антирадянськими 
елементами» в частинах, установах і на кораблях Черво-
ної  Армії  та  Воєнно-морського  флоту;  вжиття  необхід-
них заходів, які виключали можливість безкарних пере-
ходів агентів противника через лінію фронту; виявлення 
фактів переходу на бік противника військовослужбовців 
Червоної  Армії,  переховування  ними  шпигунів  і  спри-
яння  останнім;  боротьба  з  дезертирством  на  фронтах; 
перевірка військовослужбовців  та  інших осіб,  які пере-
бували в полоні  або в оточенні;  виконання спецзавдань 
наркома оборони СРСР [1].

Водночас,  відповідно  до  Указу  Президії  Верховної 
Ради СРСР «Про відповідальність  гітлерівців  за  вчинені 
звірства» від 19 квітня 1943 р., для спеціальних суб’єктів 
кримінального права (так в офіційній радянській юриспру-
денції  називали фашистських  злочинців  і  їх пособників, 
під якими розуміли й учасників національно-визвольного 
руху в Україні – воїнів УПА та членів ОУН) були введені 
особливі міри покарання, зокрема, страти через повішання 
або  тюремного  ув’язнення  терміном  від  15  до  20  років. 
Спеціальна  постанова  Пленуму  Верховного  Суду  СРСР 
від 7 серпня 1944 р. як зраду Батьківщини кваліфікувала 
«ворожу діяльність, здійснену проти радянської держави 
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«оунівцями» – членами антирадянської організації ОУН – 
із числа радянських громадян, яка посилювалася за участі 
військовослужбовців» [13, с. 70].

Наприкінці січня 1943 р. процедуру перевірки колиш-
ніх військовослужбовців, які втекли з полону чи були звіль-
нені наступаючими частинами Червоної Армії або потра-
пили в оточення, було спрощено. Наказом ГКО № 2779 від 
21 січня 1943 р. звільнені з полону військові одразу направ-
лялися на пересильний пункт колишніх військовополоне-
них. Там їх перевіряли армійські комісії із представників 
старшого й середнього командного складу за участю пред-
ставника особливого відділу армії або фронту. Рішенням 
цієї комісії частина військовозобов’язаних, стосовно яких 
не вдалося виявити компрометуючих відомостей, направ-
лялася: рядовий та молодший командних склад – до армій-
ських запасних стрілецьких полків; командний та політич-
ний склад – у розпорядження армійських штабів. А тих, 
хто  виявився  «нестійким,  ворожим  елементом»,  переда-
вали до спецтаборів НКВС. Відповідно до наказу Голов-
ного управління формування й комплектування Червоної 
Армії Ю. Щаденка №  97/ш  від  10  березня  1943  р.,  усіх 
військовослужбовців,  які  свого  часу  без  опору  здалися 
ворогові в полон або дезертирували з лав Червоної Армії 
й  залишалися  за  місцем  проживання  на  території,  тим-
часово  окупованій  противником,  не  прагнули  виходу  до 
частин Червоної Армії,  після швидкої  перевірки  відразу 
направляли до штрафних частин.

Спецтабори були призначені  для  осіб,  яких підозрю-
вали  в  антирадянській  діяльності.  Якщо  колишній  вій-
ськовослужбовець, перебуваючи на окупованій території, 
не співпрацював з окупаційною владою, він направлявся 
у штрафну роту на один місяць. Ті, хто були старостами, 
поліцейськими  або  співробітничали  з  ворогом  в  інший 
спосіб, отримували по два місяці служби у штрафних час-
тинах. При цьому за звинуваченнями у співпраці з воро-
гом до штрафних частин та спецтаборів потрапляли також 
і колишні цивільні мешканці.

Згідно  з  наказом  наркома  оборони № Орг/2/1348  від 
1 серпня 1943 р., командно-начальницькому складу Чер-
воної Армії,  який  «опинився  серед  оточенців,  перебував 
на окупованій території та не брав участі в партизанських 
загонах, надавалась можливість зі зброєю в руках довести 
свою відданість у складі штурмових частин. Термін пере-
бування у штурмових частинах становив два місяці участі 
в  боях  або  до  нагородження  орденом  за  виявлену  муж-
ність у бою, або до першого поранення, після чого члени 
особового складу, за наявності хороших атестацій, могли 
бути  призначені  в  польові  війська  на  відповідні  посади 
командно-начальницького  складу»  [12,  с.  310].  За  твер-
дженнями істориків «до 1 грудня 1946 року через фільтра-
ційні табори пройшло до 1 834 000 полонених, серед яких 
не менш як третина була українцями» [4, с. 196].

9 листопада 1943 р. начальник Головного управління 
військових  трибуналів  видав  директиву,  де  вказувалося, 
що  «для  подальшого  реагування  до  відомства  потрібно 
направляти  справи  засуджених  лише  у  випадках,  якщо 
сім’я цих осіб підлягала репресіям, тобто у випадках засу-
дження  до  смертної  кари  й  після  затвердження  та  вико-
нання  вироку.  Водночас  засудження  до  каторжних  робіт 
або  позбавлення  волі  не  тягнуло  за  собою  застосування 
репресій до сімей» [2, с. 329]. Подібне рішення зумовлю-
валось  відносно  великою  кількістю  громадян,  які  могли 
бути  репресовані,  та  відсутністю можливостей  для  здій-
снення репресій, а також скороченням трудових ресурсів, 
необхідних для здійснення відбудови господарства.

Робота  з  виявлення  осіб,  які  пішли  на  співпрацю 
з  ворогом,  активно  проводилась  під  час  перереєстрації 
населення в межах паспортної роботи у визволених міс-
цевостях.  Під  час  перепрописок  усі  розшукані  компро-
метуючі  дані  на  громадян  заносились  до  спеціальних 
списків  архівів  адресних  бюро  згідно  з  особливою фор-

мою. Для відновлення паспортного режиму, окрім міліції, 
залучались  органи  НКВС  та  Особливі  відділи  Червоної 
Армії.  За  даними  паспортного  відділу  Головного  управ-
ління  міліції  НКВС СРСР  за  1943  р.,  «під  час  перепро-
писки населення у визволених місцевостях органи міліції 
виявили 66 500 осіб, які «працювали по обслуговуванню 
німецьких армій і в німецьких установах», 12 800 осіб, чиї 
найближчі  родичі  відступили  з  німцями. У  1944  р.  було 
виявлено 66 100 осіб, які «працювали в німецьких уста-
новах», 34 300 осіб – «ставлеників і пособників німецьких 
військ», 419 зрадників і членів їхніх родин» [10, с. 7].

Із метою забезпечення масштабних перевірок громадян 
на території, яка була тимчасово окупованою, для забезпе-
чення охорони тилу та контролю за злочинністю, зокрема 
і проявів «бандитизму» весною–влітку 1943 р. було здій-
снено реорганізацію військ НКВС, яка характеризувалась 
підготовкою переходу до мирного часу й висуненням на 
перший  план  саме  охоронних  функцій,  спрямованих  на 
боротьбу  з  ворожою  агентурою  на  звільнених  терито-
ріях,  злочинністю  та  діяльністю  організацій  (зокрема 
й військових), котрі виявляли опозиційність радянському 
режиму. Як стверджують дослідники, «основним засобом 
боротьби  сталінської  держави  з  національно-визволь-
ним рухом стали мобілізації населення в Червону армію. 
Секретар  Рівненського  обкому  КП(б)  України  В.  Бегма 
запропонував М. Хрущову здійснити поголовну мобіліза-
цію чоловіків від 17 до 50 років життя в області й відпра-
вити  подалі  в  тил  східних  областей,  де  їх  розсортувати: 
частину  до  армії,  а  частину  –  в  робочі  батальйони.  Ідея 
була прийнята й реалізована М. Хрущовим і Й. Сталіном. 
Мобілізаційна політика в Західній Україні набула особли-
вого підтексту: поряд  із поповненням Збройних сил ста-
вилось завдання позбавити такої можливості УПА, тобто 
підірвати  ресурсну  базу  національно-визвольного  руху» 
[5, с. 31].

Окрім  того,  5  квітня  1944  р.  НКВС  СРСР  було  роз-
роблено «Інструкцію про порядок заслання членів родин 
оунівців та активних повстанців у віддалені райони Союзу 
РСР».  За  офіційними  даними,  до  Сибіру  було  вивезено 
більше 200  000  осіб  із  Західної України. У 1944  р.  було 
виселено 989 осіб, а у 1945 р. – ще 2001 особу [2, с. 331]. 
Крім того, до кінця 1944 р. правоохоронні органи та вну-
трішні  війська  провели  близько  6  500  операцій,  під  час 
яких за радянськими даними, було знищено 57 405 і взято 
в полон 50 387 повстанців [9, с. 752].

По  лінії  органів  державної  безпеки  боротьба  з  ОУН 
та УПА покладалася спочатку на створене у грудні 1944 р. 
Управління по боротьбі з бандитизмом, центральний апа-
рат  якого  складався  із  трьох  оперативних  відділів,  під-
розділів  із  керівництва  винищувальними  батальйонами, 
з репатріації, радіозв’язку, оперативного обліку. В УНКВС-
УМВС УРСР створювалися відділи по боротьбі з банди-
тизмом, у райапаратах – відділення. Абсолютна більшість 
операцій здійснювалась внутрішніми військами.

Нормативні  засади  організації  охорони  відновле-
ного  в  1944–1945  рр.  кордону  в межах УРСР  (у  вигляді 
наказів,  службових  інструкцій  та  інших  керівних  доку-
ментів)  визначалися  виключно  союзним  НКВС.  Розши-
рення  правового  поля  з  регламентації  діяльності  військ 
НКВС,  що  відбувалося  протягом  усього  періоду  війни, 
тісно  пов’язувалося  із  ситуацією  на  фронтах.  На  думку 
О. Калюк: «Їх правові засади були нестабільними, зміню-
валися залежно від ситуації на фронтах, однак залишалися 
доволі  широкими,  включали  надзвичайну  компетенцію 
та різноманітні способи виконання завдань. Водночас на 
перший план виходили охоронні функції» [3, с. 14].

У цілому, за радянськими даними, протягом 1944–1945 рр. 
відбулося 8 696 бойових операцій проти УПА, під час яких 
загинуло 19 800 повстанців, потрапило у полон 17 962 особи. 
За цей час безповоротні втрати радянської сторони становили 
2 906 осіб [9, с. 754]. Для порівняння: протягом 1944–1953 рр. 



55

Порівняльно-аналітичне право
♦

було знищено 153 000 учасників та прихильників підпілля, 
арештовано 134 000 та депортовано близько 204 000 осіб [11].

Ураховуючи  специфіку  воєнного  часу,  об’єктивні 
та  суб’єктивні  чинники,  саме  в  умовах  війни  десятиріч-
чями  насаджувана  серед  радянських  людей  звичка  до 
насилля, котра виходила від тих, хто так чи  інакше опи-
нявся  на  різних  високих  щаблях  державного  апарату, 
адаптувалася  в  суспільстві  і  практично  не  викликала 
спротиву.  А  презумпція  «безпомилковості  й  непогріши-
мості партійних структур та органів безпеки в основному 
не сприймалася як фактор  інкубації подібних потворних 
явищ. Широка  практика  розправ  без  суду  і  слідства  або 
ж із формально-демонстративним афішуванням процесу-
альної завершеності деформувала світосприйняття людей, 
спотворила споконвічну шкалу цінностей» [9, с. 691].

За  традицією  передвоєнної  доби,  радянська  репре-
сивна  система  керувалася  переважно  своїми  відомчими 
приписами,  які  фактично  ігнорували  чинні  аж  надто 
суворі  кримінально-правові  норми,  що  призводило  до 
поширення  звичайного  свавілля.  Репресії  як  складник 
насильства, були результатом хибних політичних й  ідео-
логічних рішень, підкріплених сприянням добре організо-
ваної, розгалуженої політико-юридичної системи країни – 
органами державної безпеки, внутрішніх справ, воєнними 
трибуналами,  загальними  судами,  прокуратурою.  На 
думку Т. Вронської, «у роки Другої світової війни репресії 
до членів сімей засуджених застосовувались у дуже широ-
кому діапазоні. Це й заслання у віддалені місцевості, зали-
шення на поселенні  та в  таборах жінок,  які  вже відбули 
свої терміни, покарання голодом через позбавлення права 
отримувати  матеріальні  кошти  за  військовим  атестатом, 
і конфіскація майна, і морально-психологічна дискриміна-
ція,  яка на довгі  роки величезним тягарем лягла на долі 
багатьох невинних людей» [2, с. 335].

Висновки. Таким  чином,  можемо  констатувати,  що 
контроль  за  злочинністю,  зокрема  боротьба  радянської 
влади зі зрадництвом та дезертирство, на теренах України 
у 1942–1945 рр. здійснювались в умовах підпорядкування 
карного  судочинства  вирішенню  безпосередніх  вказівок 
правлячої партійної верхівки. На початку війни було здій-
снено перехід до правосуддя, заснованого на указах, які 
передбачали  значні  відхилення  від  звичайних  судових 
норм  і  приймались  поспіхом. Це  не  лише  деформувало 
уявлення  в  суспільстві  про  стан  законності  як  такий,  а 

й сприяло поширенню прийняття судами неправомірних 
рішень.  Окрім  цього,  вищим  керівництвом  приймалися 
рішення, які, власне, унеможливлювали сам факт їхнього 
оскарження.

У роки війни більш широко почав використовуватися 
принцип аналогії й відплата як одна із цілей покарання, що 
призводило до поширення репресивної політики стосовно 
етнічних груп, які оголошувалися «пособниками окупан-
тів»  або  «зрадниками».  Нерідкими  були  також  випадки 
дій правоохоронних органів  за  сформованими в  їхньому 
середовищі уявленнями про «закони воєнного часу», що 
фактично  означало  підміну  правових  норм  уявленнями 
про  них.  В  умовах  війни  було  широко  розповсюджене 
покарання  не  безпосередньо  особи,  чия  вина  була  дове-
дена, а її родичів. При цьому притягнення до кримінальної 
відповідальності здійснювалось у будь-якому разі, навіть 
якщо  родичі  не  сприяли  здійсненню  конкретного  зло-
чину й нічого не знали про нього, що сприяло поширенню 
сваволі  правоохоронних  органів  і  зростанню  кількості 
порушень законності в їхньому середовищі. У цей період 
посилилася  роль  військ  НКВС,  які  наділялися  досить 
широкими  надзвичайними  функціями  за  нестабільності 
нормативних  основ  їх  діяльності,  котрі  зберігалися  про-
тягом всього періоду бойових дій.

Контроль за злочинністю в період визволення терито-
рії України від нацистських загарбників здійснювався під 
впливом того факту, що вся територія України була тим-
часово окупована. Це наклало свій відбиток на діяльність 
правоохоронних  органів,  значна  частина  представників 
яких  розглядала  населення  тимчасово  окупованих  тери-
торій  як  потенційних  ворогів.  Особливо  це  стосувалося 
мешканців  західноукраїнських  областей,  де  жорстоке 
ставлення правоохоронців та місцевого партійного активу 
до місцевих жителів (зокрема й задля власного збагачення) 
розглядалося як один із елементів протидії «політичному 
бандитизму».  Здебільшого жодних юридичних  наслідків 
ці дії не тягнули за собою через надзвичайну поширеність 
цього  явища.  Досить  поширеною  практикою  було  залу-
чення  до  правоохоронних  органів  місцевого  населення 
із  диференціацією  працівників  через  масштабне  відсію-
вання тих, хто не був здатний працювати. Це призводило 
як до суттєвого посилення плинності кадрів, так і до змен-
шення  рівня  професійної  підготовки  працівників  право-
охоронних органів.
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Стаття присвячена дослідженню питань правопорушення, зокрема його складу як важливої юридичної категорії, що посідає одне з 
центральних місць у категоріальному апараті теорії права. Усебічно проаналізовано стан дослідження об’єктивних і суб’єктивних ознак 
цього феномену.

Склад правопорушення є об’єктом дослідження теорії держави і права та інших юридичних наук. Абсолютна більшість сучасних 
науковців-теоретиків під складом правопорушення розуміють сукупність об’єктивних та суб’єктивних ознак, які дозволяють кваліфікувати 
діяння особи як протиправне.

Установлено, що найбільш досліджуваним складом правопорушення є склад злочину. Учення про склад злочину досконало роз-
роблено в сучасній кримінально-правовій доктрині. Ознак складу конкретного злочину немає поза межами кримінально-правової норми. 
Склад злочину, який закріплений у кримінально-правовій нормі, є результатом правотворчості законодавця.

Адміністративним правопорушенням властива ціла низка характерних ознак, які утворюють їх юридичні склади. Залежно від юридич-
них властивостей, розрізняють ознаки, які мають юридичне значення, і які такого значення не мають. Учення про склад правопорушення 
сприяє виявленню істотних ознак антигромадських діянь, допомагає правильно кваліфікувати правопорушення та сприяє правовому 
вихованню громадян.

Доведено, що склад – це опис діяння в законі ще не вчиненого, а тільки передбачуваного чи можливого діяння. Структура складу 
адміністративного правопорушення традиційно являє собою сукупність чотирьох елементів – об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єкта та 
суб’єктивної сторони.

Визначення складу цивільного правопорушення здебільшого виходить із факту підстави юридичної відповідальності. За цивільним 
законодавством, цивільним правопорушенням є невиконання або неналежне виконання цивільного зобов’язання однією зі сторін дого-
вору. Шкода є підставою цивільно-правової відповідальності. Шкода може бути матеріальною та моральною.

Правовими підставами настання конституційно-правової відповідальності є конституційно-правові норми, а фактичною – вчинення 
суб’єктом правопорушення. Протиправними визнаються діяння, які не відповідають вимогам конституційних норм. Особливістю такої 
відповідальності є те, що основними відповідальними особами виступають вищі органи державної влади. Доведено, що кожна з видів 
юридичної відповідальності має свої особливості.

Ключові слова: правопорушення, склад злочину, об’єкт, об’єктивна сторона правопорушення, суб’єкт, суб’єктивна сторона, право-
порядок.

The article is devoted to the study of offence, in a particular, its elements as the most important legal category, which is one of the central 
places in the categories of apparatus of the theory of law. The condition of experimental and active definitions of this phenomenon have been 
fully analyzed.

Elements of offence is object of study of Theory of State and Law that exist and have rights and other juridical sciences. The most modern scientists – 
theorists suppose that elements of offense are a set of objective and subjective features that allow us to identify the person’s acts as criminal acts.

It is established that the most investigated elements of offense are the crime. The doctrine of the crime has been perfectly developed in 
modern criminal law doctrine. Features of elements of the offence of a particular crime do not exist outside the legal provision. Elements of the 
crime, which set out in the legal provision, is the result of legal innovation of the legislator.

Administrative offense is characterized by a number of characteristic features that form their legal structures. Depending on the legal features, 
there are distinguishing features that have legal significance and that do not have such significance. The doctrine of elements of offense helps to 
identify essential signs of antisocial acts, properly qualify offense and promotes the legal education of citizens.

It has been proved that elements of the offence are a description of an action in the law that has not been committed yet, only a foreseeable 
or possible action. The structure of the administrative offense is traditionally a set of four elements – object, the objective side, subject and 
subjective side.

In most cases, the determination of elements of a civil offense is based on the facts of juridical responsibility. Under civil law, a civil offense 
is the non-performance or improper performance of a civil obligation by one of the parties to an agreement. Grievance is the basis of civil liability. 
Grievance can be material and moral.

The legal grounds for inception of the constitutional liability are constitutional rules, and in fact – the commission of offense. Actions that 
do not meet the requirements of constitutional norms are recognized as illegal. The peculiarity of this responsibility is that the main responsible 
persons are the higher bodies of state power. It has been proved that each type of legal liability has its own peculiarities.

Key words: offense, elements of offence, object, objective side of offense, subject, subjective side, law order.

Постановка проблеми. Правопорушення  є  складним 
юридичним і суспільним феноменом, який виникає та існує 
у  процесі  економічного  та  політичного  розвитку  абсо-
лютної більшості країн світу. Кожна держава шукає різні 
підходи  для  боротьби  із  цим  явищем,  розробляє  методи 
подолання  цієї  проблеми.  Не  є  винятком  й  українське 
суспільство. Проблематика правопорушень була й залиша-

ється однією з основних тем для об’єктів пошуку в юри-
дичній науці України. Правопорушення є передусім актом 
особистісної поведінки, в якому проявляється та уточню-
ється  конкретне  посягання  на  соціальні  відносини,  його 
загроза суспільству та протизаконність. Правопорушення 
за  своєю  сутністю  порушує  юридичні  норми-заборони, 
тобто встановлені державою законні норми поведінки.
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У  ч.  1  ст.  2  КК  України  закріплено,  що  підставою 
настання кримінальної відповідальності  є  вчинення осо-
бою суспільно небезпечного діяння, що містить склад зло-
чину. Це зумовлює професійний інтерес до поняття «склад 
правопорушення», «склад злочину, проступку».

Склад  правопорушення  є  результатом  правотвор-
чості законодавця. Кожна ознака складу правопорушення 
є об’єктивною, хоч і тісно пов’язані із суб’єктивними фак-
торами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі 
правопорушення та його складу в юридичній науці приді-
лялась значна увага. Їй присвячені праці відомих учених 
у різних галузях права, зокрема: С. Алексєєва, Ю. Бауліна, 
Р. Вереші, М. Вітрука, В. Горшеньова, Є. Додіна, М. Коваля, 
М.  Козюбри,  А.  Колодія,  В.  Колпакова,  В.  Кудрявцева, 
В. Шкарупи. Незважаючи на те, що проблема складу пра-
вопорушення широко досліджувалась, вона має ще багато 
прихованих  аспектів,  які  важливі  для  практики  й  тому 
потребують подальших наукових розробок.

Мета. Метою статті є дослідження питань правопору-
шення, зокрема його складу, як важливої юридичної кате-
горії. Завдання дослідження полягає у всебічному аналізі 
об’єктивних і суб’єктивних ознак правопорушення.

Виклад основного матеріалу.  Із  розвитком  окремих 
галузей права склад правопорушення зазнав певної транс-
формації та, як наслідок, змінився, порівняно із загально-
теоретичними уявленнями. Здебільшого такий стан речей 
зумовлений  поглибленням  процесів  наукової  автономії 
галузевих правопорушень та поглибленням усвідомлення 
ролі загальної теорії права в системі юридичних знань.

На думку В. Комлика, склад правопорушення як об’єкт 
дослідження  загальної  теорії  права  характерний  тим, 
що  абсолютна  більшість  науковців-теоретиків  під  скла-
дом  правопорушення  розуміють  сукупність  об’єктивних 
та  суб’єктивних  ознак,  наявність  яких  дозволяє  кваліфі-
кувати діяння особи як протиправне. Водночас роль кате-
горії «склад правопорушення» в категоріальному апараті 
теорії права посідає одне із центральних місць. Зокрема, 
йдеться про те, що «склад правопорушення» в загальній 
теорії права повинен виступати в ролі «наріжного каменя» 
для побудови юридичних конструкцій складу правопору-
шення в інших галузях права [1, с. 25].

Найбільш  досліджуваним  складом  правопорушення 
є  склад  злочину. Наявність  у  діях  особи  складу  злочину 
дозволяє державі застосовувати до особи заходи держав-
ного примусу. Ці заходи зазвичай несуть для особи нега-
тивний  характер  і  встановлюють  низку  обмежень,  тому 
дослідженню цього питання приділяється особлива увага.

Учення про склад злочину доволі ретельно розроблено 
в  сучасній  кримінально-правовій  доктрині.  Водночас, 
у науковій літературі висловлюється судження щодо від-
сутності  потреби  розроблення  складу  злочину,  оскільки, 
на думку окремих дослідників, якщо є відповідна кримі-
нально-правова  норма,  за  якою  здійснюється  кваліфіка-
ція злочину, склад злочину вже не потрібен. Отже, щодо 
розуміння правової природи складу злочину, в науці кри-
мінального  права  містяться  різні  підходи,  а  саме  склад 
злочину розглядається як:

1)  реально наявний склад злочину;
2)  нормативний склад злочину;
3)  законодавча модель  відповідного  злочину  (нормо-

тивістський підхід);
4)  юридична конструкція, розроблена теорією кримі-

нального права [2, с. 197].
В. Навроцький вважає, що говорити про склад злочину 

як  юридичну  фікцію  –  вигадане  юристами  положення, 
коли  реально  неіснуючі  обставини  видаються  за  дій-
сні, – доводиться  із врахуванням не удаваної,  а реальної 
ролі  цього  поняття. Воно широко  використовується  тео-
ретиками,  проте  не  існує  одностайності  щодо  основних 
положень,  які  його  характеризують;  законодавчі  фор-

мулювання  суперечливі;  на  практиці  це  поняття  або  не 
застосовується,  або  ж  використовується  для  маскування 
необґрунтованих,  суперечливих,  протизаконних  рішень 
[3, с. 237].

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КК України, підставою настання 
кримінальної  відповідальності  є  вчинення  особою  сус-
пільно  небезпечного  діяння,  яке  містить  склад  злочину. 
Зазначеним зумовлюється професійний інтерес до катего-
рії «склад злочину», що є однією з основних у криміналь-
ному праві. Питанням складу злочину або окремих його 
аспектів  присвячено  наукові  праці  багатьох  теоретиків 
у галузі кримінального права. Учення про склад злочину 
продовжує  розвиватись.  Змінюються  уявлення  фахівців 
і  про  його  зміст,  особливо  про  сутність  його  елементів 
й ознак, що породжує різночитання в характеристиці вка-
заних складників цієї фундаментальної кримінально-пра-
вової  конструкції.  Тому  виникає  потреба  в  періодичній 
«інвентаризації» висловлених думок щодо змісту окремих 
елементів  складу  злочину  з  метою  осучаснення  загаль-
ного уявлення про нього [4, с. 102].

Ознак  складу  конкретного  злочину  немає  поза  меж-
ами кримінально-правової норми, а отже, й поза межами 
їх законодавчого визначення. Із цього витікає, що ознаки 
того  або  іншого  складу  злочину  не  є  довільним  винахо-
дом. Ці ознаки існують об’єктивно, незалежно від нашої 
свідомості. Диспозиція ж – це результат діяльності людей.

Склад  злочину,  який  закріплюється  у  кримінально-
правовій  нормі,  є  «результатом  правотворчості»  законо-
давця, в якому він порівняно повно відображає об’єктивно 
наявні ознаки злочину. На думку Р. Вереші, хоча ці ознаки 
і є об’єктивно наявними, їх включення до диспозиції пев-
ної норми має суб’єктивний складник, що потрібно мати 
на увазі у практичному застосуванні окремих статей Осо-
бливої частини КК України. Це стосується й суб’єктивної 
сторони  конкретного  складу  злочину.  Тому  у  випадку, 
якщо  диспозиція  статті  Особливої  частини  КК  України 
не  містить  чіткого  визначення  ознак  суб’єктивної  сто-
рони  конкретного  складу  злочину  або  ці  ознаки  визна-
чаються лише частково, необхідно враховувати, зокрема, 
положення  Загальної  частини  КК  України.  Також  необ-
хідно зауважити, що ознаки суб’єктивної сторони складу 
злочину  відбивають  зв’язок  свідомості  та  волі  суб’єкта 
з ознаками об’єкта та об’єктивної сторони. Тому в аналізі 
конкретних складів злочинів необхідно точно встановлю-
вати, з якою саме об’єктивною ознакою злочину пов’язана 
та чи інша ознака його суб’єктивної сторони [5, с. 28].

Для визначення суб’єктивної сторони складу конкрет-
ного  злочину  у  КК  України  можуть  використовуватись 
(закріплюватись)  ознаки,  які  її  характеризують,  ‒ форма 
вини,  мета,  мотив,  сильне  душевне  хвилювання,  завідо-
мість,  свідоме  залишення  в  небезпеці  тощо.  Крім  того, 
існують  терміни,  які  також  визначають  вину  особи,  – 
«відомі», «знав», «добровільне», «самовільне» тощо. Пра-
вильне й точне визначення вини в нормах Особливої час-
тини КК України є однією з основних умов установлення 
в діяннях особи складу злочину, точної кваліфікації вчи-
неного, призначення справедливого покарання, яке відпо-
відатиме вчиненому злочину.

На думку Ю. Дорохіної, при встановленні факту зло-
чину його об’єктивна (зовнішня) сторона повинна визна-
чатися  за  відношенням  до  свідомості  злочинця,  і  тільки 
до  нього,  а  не  до  свідомості  взагалі,  як  це  робиться  за 
філософського аналізу. Оцінюючи протиправне діяння, ми 
співвідносимо  з  ознаками  злочину  конкретну  поведінку 
конкретної людини. Тому межа, яка визначає об’єктивне, 
проходить  по  зовнішніх  контурах  свідомості  саме  цієї 
особи, а не когось іншого [6, с. 60].

Адміністративним  правопорушенням  властива  ціла 
низка  характерних  ознак,  які  утворюють  їх  юридичні 
склади.  Варто  зауважити,  що,  залежно  від  юридич-
них  властивостей,  розрізняють  ознаки  такі,  які  мають  
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юридичне значення, й ті, які такого значення не мають. Зі 
свого боку, юридично значущі ознаки можуть входити до 
юридичного складу правопорушення (так звані конструк-
тивні ознаки),  інші ж із них до такого складу не входять 
(наприклад,  обставини,  які  пом’якшують  чи  обтяжують 
відповідальність тощо) [7, с. 122].

Учення про склад правопорушення посідає одне з чіль-
них місць в адміністративно-правовій науці та має велике 
практичне  значення.  По-перше,  воно  сприяє  виявленню 
найістотніших  ознак  антигромадських  діянь,  їх  розмеж-
уванню  і  встановленню справедливих санкцій; по-друге, 
допомагає правозастосовним органам правильно кваліфі-
кувати правопорушення та вживати адекватних їм заходів 
впливу; по-третє, дає можливість зрозуміти закон, допома-
гає навчанню юристів і правовому вихованню громадян.

Склад – це опис діяння в законі. Опис ще не вчиненого, 
а тільки передбачуваного чи можливого діяння. Для такого 
опису використовуються лише юридично значущі ознаки, 
які  характеризують  діяння  як  правопорушення.  Вони 
отримали назву конструктивних ознак. Так, склад адміні-
стративного правопорушення становить собою сукупність 
головних, визначальних ознак, які виділені законодавцем 
як типові, необхідні і, водночас, достатні для притягнення 
особи до юридичної відповідальності [8, с. 25].

Тепер  доцільно  зупинитись  на  визначенні  поняття 
«адміністративне  правопорушення».  Нормативне  визна-
чення поняття «адміністративне правопорушення» сфор-
мульовано у ст. 9 КУпАП, у якій адміністративним право-
порушенням  (проступком) визнають протиправну,  винну 
(умисну або необережну) дію чи бездіяльність, яка пося-
гає  на  громадський  порядок,  власність,  права  і  свободи 
громадян, на встановлений порядок управління та за яку 
законом передбачено адміністративну відповідальність.

За  загальним  правилом,  прийнято  розрізняти  такі 
види  ознак  складів  адміністративного  правопорушення: 
загальні  (такі,  які  притаманні  всім  складам  правопору-
шення);  родові  (такі,  які  властиві  групі  складів  право-
порушення);  конкретні  (характеризують  окремо  кожен 
склад  правопорушення).  Структура  складу  адміністра-
тивного правопорушення традиційно являє собою сукуп-
ність чотирьох елементів – об’єкта, об’єктивної сторони, 
суб’єкта та суб’єктивної сторони.

Першим  «базовим»  визначеним  елементом  юридич-
ного складу адміністративного правопорушення є об’єкт. 
За загальним правилом, об’єктом адміністративного про-
ступку є те, на що зазіхає протиправне діяння, ‒ держав-
ний або громадський порядок, права і свободи громадян, 
усі  форми  власності,  встановлений  порядок  управління. 
Можна сказати, що всі вказані ознаки об’єкта характери-
зують певні групи суспільних відносин, котрі складаються 
у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності органів держав-
ної влади й місцевого управління.

Водночас,  необхідне  істотне  уточнення:  об’єктом 
адміністративного правопорушення є суспільні відносини 
у  сфері  державного  управління,  що  врегульовані  нор-
мами  адміністративного права й  охороняються  заходами 
адміністративної  відповідальності.  Важливо  зауважити 
на  істотному  уточненні  Б.  Росинського:  «суспільні  від-
носини,  котрі  є  об’єктом  адміністративного  правопору-
шення, регулюються не лише нормами адміністративного, 
але,  у  низці  випадків,  і  нормами  конституційного,  еко-
логічного,  трудового,  земельного,  фінансового  та  інших 
галузей права. Проте охороняються вони тільки нормами 
КУпАП» [9, с. 12].

Адміністративно-правова характеристика об’єктивної 
сторони  адміністративного  правопорушення  є  важливим 
напрямом наукового дослідження для вирішення проблем-
них  питань  кваліфікації  протиправних  діянь.  У  зв’язку 
з  тим, що  протягом  незначного  часу  знову  були  внесені 
зміни до чинного  адміністративно-деліктного  законодав-
ства, ця проблема потребує доопрацювання.

Під  час  здійснення  кваліфікації  адміністративного 
правопорушення  визначаються  його  об’єктивні  ознаки, 
які, з погляду їх закріплення в диспозиціях статей Особли-
вої частини КУпАП, можна класифікувати на обов’язкові 
та  факультативні.  Зокрема,  до  обов’язкових  ознак  адмі-
ністративного правопорушення належить діяння у формі 
дії  або  бездіяльності.  Діяння  завжди  або  безпосередньо 
вказується в диспозиції статті Особливої частини КУпАП, 
або однозначно випливає з її змісту і, таким чином, висту-
пає  обов’язковою  ознакою  об’єктивної  сторони  складу 
адміністративного  правопорушення.  Тому  встановлення 
ознак  такого  діяння  (дії  чи  бездіяльності)  правопоруш-
ника є обов’язковим у кожній справі про адміністративне 
правопорушення [10, с. 137].

Чинне  адміністративне  законодавство  не  дає  уза-
гальненого  визначення  суб’єкта  адміністративного  пра-
вопорушення  й  такого  терміна  не  вживає. Аналіз  відпо-
відних  статей  КУпАП  дозволяє  дійти  висновку, що  ним 
є осудна особа, яка досягла певного віку й учинила опи-
саний у законі склад адміністративного проступку. Отже, 
суб’єктом  адміністративного  правопорушення  є  той,  хто 
його  вчинив. Сам  суб’єкт,  як  реально  існуюча  особа,  до 
складу  не  входить.  Склад  містить  лише  окремі  ознаки, 
якими ця особа характеризується. У КУпАП не вживається 
термін «фізична особа». Використовується тільки термін 
«особа». Можемо припустити, що  суб’єктом  адміністра-
тивного  правопорушення  може  бути  також  і  юридична 
особа. Такий висновок небезпідставний, адже за межами 
КУпАП діє досить велика група норм, які встановлюють 
відповідальність юридичних осіб за вчинення протиправ-
них дій.  I  хоча подібні  дії  не  віднесені  законодавцем до 
адміністративних  правопорушень,  а  відповідальність  за 
них не названа адміністративною, вони мають їх найваж-
ливіші ознаки [8, с. 63].

Це,  зокрема,  норми,  які  встановлюють  відповідаль-
ність  об’єднань  громадян.  Саме  ця  обставина  дозволяє 
дослідникам указувати на існування інституту адміністра-
тивної  відповідальності  юридичних  осіб.  Проте  чинний 
КУпАП однозначно визнає суб’єктом проступку виключно 
фізичну особу. Про це, зокрема, свідчать його ознаки, які 
закріплені нормативно.

Аналізом  питання  щодо  визначення  меж  поняття 
складу  цивільного  правопорушення,  яке  має  велике 
теоретичне  і  практичне  значення,  займалися  такі  вчені 
як:  С.  Алексеев,  О.  Йоффе, Ю.  Калмиков  та  деякі  інші 
[43,  с. 590]. Проблематика дослідження пов’язана  з  тим, 
що для притягнення до відповідальності необхідна наяв-
ність складу правопорушення. Більшість авторів виходить 
саме  з  цього,  нерідко  обмежуючись  констатацією факту, 
що «підставою юридичної відповідальності є склад право-
порушення» [11, с. 122].

За  цивільним  законодавством,  цивільним  правопору-
шенням є невиконання або неналежне виконання цивіль-
ного  зобов’язання  однією  зі  сторін  договору,  зокрема, 
порушення  встановлених  договором  строків  виконання 
зобов’язання, втрата, нестача, пошкодження майна, запо-
діяння  іншої матеріальної шкоди внаслідок невиконання 
або  неналежного  виконання  зобов’язання,  заподіяння 
шкоди особі або її майну.

Умовою  цивільної  відповідальності  варто  вважати 
склад цивільного правопорушення, що містить наявність 
завданої  шкоди,  протиправність  поведінки  заподіювача 
шкоди, причинний зв’язок між поведінкою особи та шкід-
ливим  результатом,  вина  заподіювача  шкоди.  Необхідно 
враховувати,  що  протиправними  можуть  бути  дії,  які 
порушують норми законодавства й суб’єктивні права гро-
мадян, а незаконними – лише ті дії, що порушують норму 
закону  чи  підзаконного  акту.  Не  кожна  протиправна  дія 
може бути підставою відповідальності за завдану шкоду. 
За загальним правилом, за випадкові дії відповідальність 
не настає, хоча такі дії є протиправними [12, с. 27].
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Першим  із  елементів  складу  цивільного  правопо-
рушення,  а  отже,  й  підстав  відповідальності,  має  бути 
названа  наявність шкоди.  За  відсутності  шкоди  питання 
про  деліктну  відповідальність  узагалі  не  виникає.  Біль-
шість юристів розуміють під шкодою будь-яке знецінення 
блага, що охороняється правом. Шкода полягає в позбав-
ленні  або  зменшенні  здатності  потерпілого  до  праці, 
смерті  годувальника,  додаткових  витратах,  покликаних 
забезпечити життєдіяльність потерпілого як повноцінної 
особистості,  заподіянні  фізичних  або  моральних  страж-
дань. Шкода ‒ це не тільки втрата або зменшення того, що 
є, але й неотримання того, що могло прирости до майна, 
духовно  збагатити  особистість,  підвищити  її  загально-
освітній  і  професійний  рівень  тощо.  Дискомфортний 
стан  особистості,  викликаний  заподіянням фізичних  або 
моральних страждань, ‒ це теж шкода  (моральна), котра 
підлягає компенсації.

Заподіяна  шкода  повинна  бути  відшкодована  у  гро-
шовій  або  іншій  формі,  яка  забезпечує  найбільш  повне 
задоволення інтересів потерпілого, будь-то фізична, чи то 
юридична особа. Водночас у законі передбачені випадки 
вилучення принципу повного відшкодування шкоди в бік 
його зменшення. Зокрема, це може бути у випадках запо-
діяння  шкоди  у  стані  крайньої  необхідності,  при  цьому 
можливо навіть повне звільнення від обов’язку відшкоду-
вання шкоди.

Правовими  підставами  настання  конституційно-пра-
вової  відповідальності  є конституційно-правові норми,  а 
фактичною підставою – вчинення відповідним суб’єктом 
конституційного правопорушення (делікту).

Конституційне  правопорушення  (делікт)  –  це  винна, 
суспільно небезпечна дія (бездіяльність) суб’єкта консти-
туційно-правових  відносин,  яка  не  відповідає  вимогам 
конституційно-правових норм, а в деяких випадках – полі-
тико-правовому статусу (положенню) цього суб’єкта, і яка 
тягне  за  собою  застосування  міри  конституційно-право-
вої  відповідальності.  Конституційне  правопорушення 
(делікт)  має  відповідний  склад:  об’єкт,  об’єктивна  сто-
рона, суб’єкт, суб’єктивна сторона. Об’єктом конституцій-
ного  правопорушення  виступають  певні  матеріальні  або 
нематеріальні  блага,  цінності,  яким  завдається  або може 
завдатись шкода [13, с. 305].

Серед  об’єктів  конституційно-правової  відповідаль-
ності є такі «традиційні» для юридичної відповідальності 
як:  власність,  здоров’я,  майно  тощо  та  ціла  низка  осо-
бливих об’єктів – територія, суверенітет, влада, розподіл 
повноважень  та  інші.  Об’єктивна  сторона  характеризує 
конституційний делікт зовні, тобто розкриває саме діяння 
й  ті  наслідки,  з  якими  пов’язаний  збиток,  заподіяний 
об’єкту  конституційного  делікту.  Важливим  елементом 
об’єктивної  сторони  є  протиправність  поведінки  (діяль-
ності)  суб’єкта  конституційного  права.  Протиправними 
визнаються ті діяння, які не відповідають вимогам консти-
туційних  норм. Але,  поряд  із  цим,  необхідно  зазначити, 
що, в певних випадках, об’єктивна сторона може прояв-
лятися у формі невідповідності поведінки (діяльності) не 
стільки конституційно-правовим приписам, скільки полі-
тико-правовому  статусу  (положенню)  суб’єкта  конститу-
ційно-правових відносин. Як правило, це  зовні проявля-
ється  як  неналежне  виконання  органом  публічної  влади 
або  їх посадовою особою своїх конституційних функцій 
та повноважень [13, с. 306].

Це  означає,  що  формальної  невідповідності  діяль-
ності (поведінки) суб’єкта нормам конституційного права 

може не бути, але повинна бути їх якісна невідповідність, 
яка  зумовлюється  статусом  суб’єкта,  його  призначенням 
у механізмі державної влади, в політико-правовій системі 
держави  в  цілому  (діяльність  була  неефективною, мало-
активною, нераціональною тощо).

Суб’єктом  конституційно-правової  відповідальності 
є учасники суспільних відносин, наділені конституційною 
правосуб’єктністю  і,  зокрема,  деліктоздатністю  –  мож-
ливістю  нести  юридичну  відповідальність  за  свої  про-
типравні вчинки. Ними є: держава в цілому, органи дер-
жавної влади (зокрема і Президент як одноосібний орган 
влади);  народні  депутати  України;  місцеві  ради;  об’єд-
нання громадян: політичні партії і громадські організації; 
фізичні особи ‒ громадяни України, зокрема й ті, які мають 
специфічний правовий статус осіб, котрі претендують на 
зайняття  виборних  посад  (кандидати  в  депутати,  канди-
дати на пост Президента України) та інші [13, с. 306].

Особливістю  конституційно-правової  відповідаль-
ності є те, що основними відповідальними особами висту-
пають саме вищі органи державної влади. В інших видах 
юридичної відповідальності, як правило, основними від-
повідальними суб’єктами є фізичні особи або недержавні 
юридичні особи. Суб’єктивною стороною складу консти-
туційного  делікту  є  передусім  вина,  яка  відбиває  певне 
внутрішнє  психічне  ставлення  суб’єкта  до  своєї  проти-
правної поведінки та її наслідків. Особливістю вини в кон-
ституційно-правовій відповідальності є те, що це поняття 
є  не  тільки  психологічним,  а  й  соціально-політичним. 
Цим пояснюється те, що суб’єкти конституційного права 
несуть відповідальність перед державою та суспільством 
не  тільки  за  пряме  порушення  конституційно-правових 
приписів,  але  й  за  несумлінне  ставлення  до  реалізації 
свого  політико-правового  статусу,  за  неналежне  здій-
снення своїх конституційних функцій та завдань. Досить 
часто  в  конституційному праві  вина  асоціюється  з  наяв-
ністю  в  суб’єкта  можливості  належним  чином  виконати 
свої  конституційні  функції  та  завдання  й  неприйняттям 
ним усіх необхідних засобів для того, щоб не допустити 
конституційного  правопорушення.  Отже,  соціально-
політичний  аспект  суб’єктивної  сторони  правопорушень 
у конституційному праві залежить від характеру суб’єктів 
правопорушень [13, с. 306].

Висновки. Розглянуті  стан  дослідження  і  практич-
ного застосування складу правопорушення та його еле-
ментів  у  різних  галузях  права  дає  можливість  зробити 
такі висновки:

1)  кожна  окрема  галузь  максимально  використовує 
набуті вітчизняними й зарубіжними вченими знання про 
склад злочину для їх застосування на практиці;

2)  практичне значення складу правопорушення поля-
гає в тому, що він є правовим інструментом, котрий дозво-
ляє віднести певне діяння до конкретного виду правопору-
шення, що тягне певне покарання;

3)  склад  злочину  виступає  підставою  відмежування 
злочинів від незлочинних діянь, а також дозволяє розмеж-
увати злочинні діяння між собою.

Водночас,  склад  злочину  служить  юридичною  під-
ставою  кваліфікації  злочину,  під  якою  розуміється  вста-
новлення  та юридичне  закріплення  точної  відповідності 
між  ознаками  вчиненого  діяння  й  ознаками  складу  зло-
чину, передбаченого кримінально-правовою нормою. Від 
обґрунтованості, повноти кваліфікації залежить не тільки 
вибір судом виду та розміру покарання, а й умови його від-
бування, строки давності тощо.
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ЕВОЛЮЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА ЇХ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
У XVIII – НА ПОЧАТКУ XX СТ. В США

EVOLUTION OF LAND RELATIONS AND THEIR LEGAL REGULATION  
IN XVIII – BEGINNING XX CENTURY IN THE USA
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У статті відображено історико-правове дослідження еволюційного розвитку та законодавчого регулювання земельних відносин у 
XVIII – на початку XX ст. в США, що є важливою умовою їх сутності. Це дослідження допоможе розкрити різноманіття проблем щодо 
земельних відносин у вказаний період і показати шляхи їх вирішення. 

У статті здійснено екскурс передумов і причин переселення англійських підданих до Північноамериканських колоній, що здебільшого 
було пов’язано саме з проблемами, які випливали із обезземелення селян. Також проаналізовано низку законодавчих актів та інших 
державних документів, які свідчать про те, що врегулювання земельних відносин було актуальним майже з моменту заснування колоній, 
що позначилося на поступовому економічному зростанні США. Також у дослідженні відображено, що земля позначалися на розвитку 
багатьох соціальних інститутів США.

У статті виявлено безпосередній зв’язок перемоги в Громадянській війні 1861–1865 рр. в США із виданням Авраамом Лінкольном 
Закону про гомстеди (1862 р.), за яким особам, які брали участь у війні, наділяли ділянки землі на дуже вигідних умовах, що позначилося 
на бойовому настрої учасників війни. В дослідженні також відображені події періоду з XVIII – на початку XX ст., які прямо пов’язувалися 
з вирішенням земельних питань, а саме відносини федерального уряду з колишніми жителями Північної Америки – індіанцями та з 
колишніми рабами – неграми. При цьому, спираючись на низку документів, показано боротьбу фермерів за свої права, в тому числі й 
за земельні. У статті доведено, що саме досліджуваний процес становлення і розвитку США визначив магістральний шлях розвитку 
держави до демократії, законності, вільного підприємництва, зокрема фермерства, де врегулювання земельних відносин і їх правове 
закріплення відіграло важливу роль. 

У статті акцентовано увагу на активній державній підтримці фермерства шляхом надання агрономічної допомоги в різних формах, 
що забезпечувало стійке функціонування агропромислового комплексу і елективної соціально виробничої інфраструктури в сільській 
місцевості. При цьому відображено й процес консервації сільськогосподарських земель, чутливих до господарського використання, а 
також їх захист, що на початку ХХ ст. стало основним напрямом державної політики США у сфері земельних відносин.

Ключові слова: США, фермери, земля, законодавство, врегулювання, капіталізм, відносини, землеволодіння, землекористування.

The article reflects the historical and legal study of the evolutionary development and legislative regulation of land relations in the XVIII – 
beginning of XX centuries. in the US, which is an important condition of their essence. This study will help to reveal the variety of problems of 
land relations in the specified period, and to show ways to solve them. The article outlines the prerequisites and reasons for the relocation of 
English subjects to the North American colonies, which is largely due to the problems that have arisen from landless peasants. It also analyzes 
a number of legislative acts and other government documents that show that land settlement has been relevant almost since the establishment 
of the colonies, which affected the gradual economic growth of the United States. The study also shows that land and its associated land have 
affected the development of many US social institutions.

The article identifies a direct link between the 1861–1864 Civil War victory in the United States and the Lincoln Homestead Act (1862), by 
which persons who participated in the war were granted land on very favorable terms, affected the combat mood of the war participants. This 
study also reflects the events of the period from the eighteenth to the early twentieth centuries, which directly related to the settlement of land 
issues – namely, the relationship of the federal government with the former inhabitants of North America – Indians, and with former slaves – 
blacks. At the same time, based on a number of documents showed the struggle of farmers for their rights, including land.

Therefore, the article proves that the process of formation and development of the United States is the one that determined the main 
path of state development to democracy, legality, free enterprise, in particular agriculture, where the regulation of land relations and their legal 
consolidation played an important role. 

The article focuses on active state support for agriculture through the provision of agronomic assistance in various forms, which ensured the 
sustainable functioning of the agro-industrial complex and the formation of elective social production infrastructure in rural areas. At the same 
time, the article reflects the process of conservation of agricultural lands sensitive to economic use, as well as their protection, which at the 
beginning of the ХХ century became the main focus of US state policy in the field of land relations.

Key words: USA, farmers, land, legislation, regulation, capitalism, relations, land tenure, land use.

Постановка проблеми. Серед  багатьох  правових 
явищ, які стали об’єктом наукового аналізу представників 
науки держави і права, останнім часом привертають увагу 
такі явища як «земельні відносини», «фермерське госпо-
дарство», «ринок землі» тощо. Це насамперед пов’язано 
з  земельною  реформою,  яка  відбувається  в  Україні 
та потребує  розв’язання  багатьох  проблем,  в  тому  числі 
і врегулювання взаємовідносин між центральною та міс-
цевою владою, а також врахування соціально-економічних 
інтересів різних регіонів держави у земельних питаннях. 
Тож  для  ефективного  і  дієвого  вирішення  цих  проблем 
поряд зі здобутками науки, практики, зарубіжного досвіду 
доречним буде і використання інформації про вирішення 
земельних питань і правового їх регулювання в XVIII – на 
початку XX ст. у США. Ця тема не була піддана ретель-
ному теоретичному аналізу, хоча і містить цікаві та корисні 
надбання,  зокрема  щодо  розвитку  фермерства,  землеко-

ристування, землеволодіння, меж втручання держави в ці 
процеси, що і є актуальним.

Стан опрацювання. Загалом історико-правовою нау-
кою накопичено досить широкий пласт фактичного мате-
ріалу  з питань еволюції  земельних відносин  і правового 
регулювання  у XVIII  –  на  початку XX ст.  в США. Різні 
аспекти  еволюції  земельних  відносин  та  їх  правового 
регулювання  у XVIII  –  на  початку XX  ст.  в США пере-
бували і залишаються в полі інтересів як зарубіжних, так 
і  вітчизняних  дослідників  різних  періодів:  Л.І.  Дембо, 
Б.М. Шпотов, М.Ю.  Галятін, А.  Гуковський, А.І.  Беляв-
ська,  Д.О.  Заславський,  А.В.  Бабін,  К.  Мак-Вільямс, 
А.  Токвіль,  Г.  Фр.  Кольб,  Д.В.  Дрепер,  М.М.  Ковалев-
ський, В.В. Речицький, А.В. Кольбенко, К.М. Ніколаєць. 
Всі вони звертали увагу на проблеми, причини, способи, 
засоби,  наслідки  завоювання  Північної  Америки,  зако-
нотворчі  процеси,  приділяючи  значну  увагу    питанням  
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землекористування,  землеволодіння  та  законодавчому 
закріпленню земельних відносин. 

У  роботі  дослідника  Д.О.  Заславського  приділена 
значна  увага  вирішенню  земельних  питань  з  моменту 
заснування США. Найбільш висвітленні ним проблеми – 
набуття селянами (фермерами) земельних наділів до Гро-
мадянської  війни  1861–1865  рр.  і  після  неї.  Він  наголо-
шував,  що  саме  селяни  (фермери)  вибороли  право  на 
отримання землі за Законом про гомстеди 1862 р.

Сучасний  український  дослідник  А.В.  Кольбенко 
лише торкнувся земельних питань у своїй праці. Дослід-
ники ХХ ст. Л.І. Дембо, Б.М. Шпотов і М.Ю. Галятін при-
святили  свої  праці  здебільшого правовому регулюванню 
земельних  відносин  з  моменту  заснування  США,  при 
цьому висвітлювали  і боротьбу фермерів  за свої права – 
право на землю, на вільне володіння нею, показали роль 
держави в цих процесах. 

Сучасні  українські  науковці  також  торкалися  питань 
врегулювання  земельних  відносин  у  вказаний  період. 
Авторка  К.М.  Ніколаєць  висвітлила  роль  і  значення 
жіноцтва  в  період  Громадянської  війни  1861–1865  рр., 
зокрема  їх  роль  в  управлінні  фермами  і  плантаціями, 
що  пов’язувалося  з  земельним  питанням.  Український 
дослідник В.В. Речицький з позиції імперативу толерант-
ності звернув увагу на те, що нетерпимість в англійському 
суспільстві відіграла значну роль в освоєнні США.

Французький дослідник ХІХ ст. А. Токвіль висвітлив 
політичні,  моральні  та  економічні  аспекти  державотвор-
чих процесів в США у XVIII – на початку XX ст., приді-
ляючи  значну увагу  вирішенню  земельних питань. Аме-
риканські науковці К. Мак-Вільямс, Д.В. Дрепер ретельно 
дослідили  питання  вирішення  земельних  питань  від 
початку  заснування Сполучених Штатів,  звертаючи най-
більшу  увагу  на  те, що  капіталізм  і  розвиток  земельних 
відносин були взаємопов’язані між собою.

Мета статті полягає у всебічному дослідженні еволю-
ції земельних відносин в США у XVIII – на початку XX ст. 
і детальному аналізі запропонованого етапу, зосередженні 
уваги на найважливіших історичних документах і законо-
давчих актах, які стали підґрунтям врегулювання земель-
них відносин в США у вказаний період.

Виклад основного матеріалу.  Заснування  та  розви-
ток англійських колоній на Атлантичному узбережжі Пів-
нічної Америки мало декілька причин. Однією з них була 
проблема вирішення земельних питань і їх законодавчого 
закріплення, що розширювало пригноблення англійських 
селян  і  суттєво  підсилилося  Буржуазною  революцією 
в Англії. При цьому ідея обов’язкового поділу общинних 
земель, обгороджень [1, c. 489], осушення боліт за умови 
земельних концесій на користь осушувачів, розділ общин-
них пасовищ між земельними власниками і їх спадковими 
орендарями, насильницькі захоплення ленд-лордами пасо-
вищ, які знаходилися в общинному користуванні – все це 
призвело  до  падіння  середньовічної  системи  общинного 
землекористування  та  підведення  всіх  видів  земельного 
тримання під один загальний тип – вільного відпущення 
селян  на  волю  без  наділення  їх  землею,  заміну  спадко-
вої  і пожиттєвої оренди короткостроковою, яка не забез-
печувала  життєдіяльності  фермерського  господарства 
[1, c. 496]. 

Зменшення  ріллі  та  розширення  вівчарства,  перемі-
щення  багатств  в  оточенні  поміщиків,  орендарів  і  сіль-
ських  робітників,  збільшення  земельної  ренти  зумовило 
виникнення  процесу  легального  захоплення  середніми 
класами залишків церковного землеволодіння. При цьому 
повне зникнення домініального фонду, падіння заробітку 
в  селах  призвело  до  соціальних  контрастів  і  конфліктів, 
зумовило  від’їзд  багатьох  людей  до Північної  Америки. 
Тож земельні відносини в Англії та їх законодавче закрі-
плення  здебільшого  відіграли  значну  роль  у  заснуванні 
і розвитку північно-американських колоній, які в подаль-

шому трансформувалися у могутню  державу – Сполучені 
Штати Америки [1, c. 479–481].

Окрім ґніту економічного, англійські піддані зазнавали 
гніту і релігійного, що спонукало спочатку пуритан, потім 
католиків,  баптистів,  квакерів шукати  кращого життя  на 
узбережжі Атлантики [2, с. 19]. За влучним висловленням 
знаного дослідника цих подій А. Токвіля уряд метрополії 
і король Карл І всіляко намагалися витіснити до колоній 
прихильників пуританізму як зародків суспільних хвилю-
вань та елементів нових революційних подій [3, c. 26].

Колоніальне  управління  Англією  Атлантичним  узбе-
режжям Північної Америки почалося з 1607 р., коли англій-
ськими переселенцями було засновано форт Джеймстаун. 
Влада  метрополії  всіляко  насаджувала  в  колоніях  фео-
дальні  порядки.  Король  наділяв  землями,  дарував  хартії 
з правом заснування манорів із залежним населенням, де 
дозволялися і феодальні суди. Наявність значної кількості 
вільної  землі  та  незначна  чисельність  населення  дозво-
лили  затвердитися  тільки  таким  елементам  феодалізму: 
велике землеволодіння, майорат, феодальна рента, всілякі 
обмеження феодального характеру. Але в північних коло-
ніях досить рано спостерігався розвиток капіталістичних 
відносин, а потік переселенців на ще не колонізовані землі 
та зародження квакерства, забороненого Англією, призво-
дили до утворення вільних фермерських господарств, які 
визначали капіталістичний початок і в розвитку сільського 
господарства [4, c. 7–12].

Подальше  зміцнення  буржуазних  виробничих  від-
носин  в  Англії  позначилося  на  домінуванні  в  північних 
колоніях фермерських господарств. У південних же коло-
ніях  утверджувалося  велике  плантаційне  господарство, 
в якому використовувалася праця рабів-негрів, завезених 
з  африканських  країн  (спочатку  становили  майже  40% 
робітників).  Населення  англійських  колоній  поступово 
зростало  [4,  c.  13]. Однак  з  подальшим розвитком коло-
ній  стало  зрозумілим,  що  елементи  феодалізму,  рабська 
праця,  політична  роз’єднаність  колоній,  пригноблююча 
політика  метрополії  стали  на  перешкоді  розвитку  капі-
талізму. Постала велика потреба у  знищенні феодалізму, 
об’єднанні  колоній  між  собою  та  звільненні  від  влади 
метрополії, у здобутті можливості розвивати сільське гос-
подарство на нових землях.

Необхідно  звернути увагу на  те, що проблема врегу-
лювання  земельних  питань  на  території  північноамери-
канських колоній простежувалася ще задовго до револю-
ції 1775 р. в 1748 р. на з’їзді делегатів від колонії в місті 
Олбані (штат Нью-Йорк) у проекті Франкліна про об’єд-
нання колоній в одну унію містилися положення і про вре-
гулювання земельних відносин. З огляду великої потреби 
в  коштах  у  проекті Франкліна  пропонувалося  стягувати 
річну ренту з нових поселенців, які оселилися на землях, 
куплених  в  індіанців.  При  цьому  розпорядження  цією 
земельною площею, яка увійшла до складу колоній, її про-
даж повинні бути в юрисдикції центрального уряду. 

Проект Франкліна  зустріли співчутливо,  але королем 
Англії він санкціонований не був через побоювання зрос-
тання самостійності і демократизації американських коло-
ній.  Початок  американської  унії  було  покладено  під  час 
війни  з Англією. На скликаному в 1774 р. Конгресі  всіх 
колоній насамперед був складений протестний документ 
проти англійської політики. Вже 21 липня 1775 р. на дру-
гому Конгресі Франклін запропонував новий конституцій-
ний проект, в якому поряд з іншими положеннями місти-
лися і положення щодо врегулювання земельних питань. 
11 червня 1776 р. була призначена комісія для складання 
Декларації незалежності, в цей же день було обрано комі-
сарів для вироблення проекту конфедерації між окремими 
колоніями [1, c. 285–301].

Прийнята  4  липня  1776  р.  Декларація  незалежності 
Сполучених  Штатів  Америки  проголошувала  фунда-
ментальні  людські  цінності:  всі  люди  створені  рівними,  
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до  невідчужуваних  прав  належать життя,  свобода,  праг-
нення  до  щастя.  Пункти  Декларації  незалежності  США 
свідчили  про  те,  що  життєві  інтереси  колоністів  пору-
шувалися  англійським  парламентом  і  королем  у  сфері 
земельних відносин. Прийнятий в 1763 р. указ короля про 
заборону поселення за Алегани негативно позначився на 
незаможних  колоністах-орендарях,  які  прагнули  йти  на 
захід  за  Алегани,  щоб  не  залежати  від  великих  землев-
ласників.  З  огляду  на  те,  що  хижацька  система  ведення 
плантаційного  господарства  могла  існувати  лише  за 
умови безперервного  захоплення  земель,  при безперерв-
ному просуванні на захід. Тож королівський указ 1763 р. 
був невигідний для землевласників південних плантацій, а 
також спекулянтів земельними наділами. При цьому указ 
був  вигідний  англійській  буржуазії  та  купцям.  Останні, 
не претендуючи на землі індіанців, мали з ними торгівлю 
хутром, отримуючи великі прибутки [5, c. 585–586].

Виробляючи статті Конфедерації  1781 р.,  в питаннях 
погодження відносин між штатами і федеральним урядом 
також порушувалося земельне питання, зокрема передача 
великих  земельних  угідь  на  захід  від  Алеганських  гір 
[1, c. 301–302]. В статтях Конфедерації (1781 р.) містилися 
й  положення  про  те,  що  внесок  до  загальної  скарбниці 
Сполучних Штатів зроблено співрозмірно цінності земель 
після здійснення їх оцінки [6, с. 52–60].

В 1784–1787 рр. Конгресом США було прийнято Вели-
кий  Ордонанс,  внаслідок  чого  західні  землі  оголошува-
лися  державними,  створювався фонд  державних  земель, 
а населення отримало право заселяти вільні території на 
Заході. Це рішення виявилося результатом перемоги США 
в  війні  за  незалежність  і  логічним  завершенням  гострої 
класової боротьби, яка розвивалася навколо питання долі 
західних  земель.  Видання  цього  документу  було  зумов-
лено  і  спробою відволікти населення від намагань рево-
люційним шляхом боротися за скасування боргів, покра-
щення умов праці, розширення політичних прав. Це дало 
можливість  представникам  буржуазії  цілком  таємно  на 
конвенті 1787 р., який відбувся в Філадельфії, розпочати 
розробку нової Конституції [7, c. 165].

Після  прийняття  Конституції  США  розпочався  про-
цес  формування  виконавчої  влади,  яку  очолював  прези-
дент.  Як  очільник  виконавчої  влади  він  мав  право  при-
значення на службу своїх найближчих агентів – міністрів. 
З 1870 р. розпочався процес утворення міністерств. Мініс-
терство землеробства було утворено останнім – в 1889 р. 
[1, c. 351–353]. Сполученні Штати, заявивши в своїх доку-
ментах  про  незалежність,  звільнилися  від  англійського 
володарювання, започаткували республіканські принципи 
правління, коли на той час у Європі панував абсолютизм. 
Здебільшого  колонії  засновувалися  і  розвивалися  в  про-
цесі боротьби за віротерпимість, яка підсилила прагнення 
до громадянської свободи [8, c. 418]. Також суттєво зросли 
досягнення  і  в  сільському  господарстві.  Наприклад, 
у 1783 р. оброблювалося тільки 1,12 млн акрів землі, то 
вже в 1870 р. її кількість зросла до 188,921099 млн акрів 
[8, c. 426]. 

Англійські переселенці на початку XVII ст., облашто-
вуючись на землях Північної Америки, не повністю відки-
дали англійські порядки. Це спостерігалося при запрова-
дженні різних установ і організацій, а також при утворенні 
законодавства. Переселенці здебільшого належали до тих 
прошарків суспільства, які зазнавали політичного й еконо-
мічного тиску землевласників. Тому на новій землі вони 
відкидали  всілякі  спроби  тиску,  підтримуючи  демокра-
тичні  тенденції  партії  левелерів,  які  в  епоху  Кромвеля 
призивали до зрівняльної політики. Тож державні заклади 
колоній  були  демократизованими  англійськими  утворен-
нями,  але  не  можна  сказати, що  демократичний  напрям 
розвитку США повністю закріпився в колоніях. 

Зокрема, губернаторів не обирали, а призначали Ниж-
ньою і Верхньою палатами парламенту. Конституції окре-

мих штатів закріплювали правила про те, що губернатор 
мав  належати  до  землевласницького  класу.  При  цьому 
в  багатьох  штатах  закріплювався  високий  майновий 
ценз  –  від  кандидата  на  посаду  губернатора  вимагалося 
володіння землею (500 акрами фригольду), де повна влас-
ність  повинна  становити  суму  в  тисячу  і  більше фунтів 
стерлінгів  [1,  c.  277].  Необхідно  наголосити,  що  вибор-
цями  могли  бути  лише  власники  нерухомості  або  фри-
гольду,  володіння повинно  було  бути не менше 50  акрів 
землі. Також  існували  і  вимоги до кандидатів на посади 
депутатів.  Зокрема,  в  штатах  Луїзіана  і  Міссісіпі  необ-
хідно було мати  земельну власність. У деяких конститу-
ціях штатів було закріплено мінімум кількості акрів землі. 
Наприклад,  у  штаті  Міссісіпі  –  150  акрів,  що  і  давало 
право на обрання в депутати. 

13 липня 1787 р. було прийнято Ордонанс щодо управ-
ління територією Сполучених Штатів на північному заході 
від річки Огайо, яка визначалася як один округ. Цей зако-
нодавчий акт, не дивлячись на попереднє прийняття демо-
кратичної  по-своєму  характеру  Декларації  незалежності 
(1776 р.), містив положення про призначення губернаторів 
округу,  інших  керівних  органів  та  наділення  їх  значною 
кількістю землі, проти чого протестували фермери та інші 
збіднілі члени суспільства.

Наприкінці XVIII – в першій чверті ХІХ ст. в прийня-
тих  доповненнях  до  багатьох  конституцій  штатів  май-
новий  ценз  було  відмінено,  а  депутатам  вже  признача-
лася заробітна платня [1, c. 279–282]. При цьому знаний 
дослідник в царині американської демократії Е. Шенкмен 
вважав, що революція поступово руйнувала встановлену 
систему,  «коли  право  голосу  залежало  від  власності  на 
землю,  і  високі  посади  зазвичай були  закріплені  за  най-
багатшими виборцями» [9, c. 248–252]. 

З  огляду  на  те,  що  населення  англійських  колоній 
поступово  зростало,  держава  намагалася  врегулювати 
процес  імміграції  та натуралізації  в США (в 1760 р.  тут 
налічувалося  1,6  млн  колоністів,  в  1775  р.  їх  кількість 
зросла до 2,6 млн). Держава не була байдужа і до питань 
громадянства. В усіх цих процесах держава завжди про-
водила певну класову політику, яка відображена в законо-
давчих та інших нормативних актах, насамперед в право-
вому регулюванні допуску іммігрантів в США історично 
незмінно  стикалися  дві  нібито  протилежні  тенденції. 
З  одного  боку  відчувалося  прагнення  обмежити  в’їзд 
і  правоздатність  іммігрантів,  щоб  гранично  зменшити 
можливість їх впливу на політичне життя, з іншого – зао-
кеанська  республіка  потребувала  безперебійного  потоку 
іммігрантів,  праця  і  енергія  яких  сприяли  б  її  економіч-
ному зміцненню. 

Першим  федеральним  законом,  який  порушував 
імміграційні  проблеми,  був  закон  1819  р.,  спрямова-
ний на  визначення  умов  в’їзду  іммігрантів  і  їх  суворого 
обліку. В 1853 р. при Конгресі був створений комітет для 
вивчення проблем імміграції. Результатом діяльності комі-
тету був закон 1855 р., який регламентував порядок при-
буття іммігрантів з Європи в Америку. У 1864 р. був при-
йнятий закон, спрямований на заохочення імміграції, який 
передбачав введення посади комісара з імміграції. Право 
призначати  комісара  надавалося  президенту.  Загалом 
законодавство до  останньої  чверті XIX  ст.  практично не 
перешкоджало вільному доступу іммігрантів і навіть всі-
ляко заохочувало імміграцію в США. У 80-ті роки стали 
все голосніше говорити на користь якщо не заборони, то 
різкого обмеження імміграції. Справа в тому, що в країні 
швидко відбувався процес концентрації капіталу. В силу 
цього й низки інших причин хвиля ворожості до іммігран-
тів поступово зростала.

Що ж до подальшого обмеження імміграції, то закони 
1875  і  1882  рр.  встановили  перші  юридичні  перешкоди 
імміграції.  Згідно  з  цими  законами  в  Сполучені  Штати 
не допускалися злочинці, повії та душевнохворі, а також 
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люди,  які  за  висновком  імміграційних  властей  були  не 
в змозі прогодувати себе. Трохи згодом з’явилися закони, 
які забороняли в’їзд в країну іноземців за трудовим контр-
актом. Наприклад, у 1882 р. Конгрес прийняв законопро-
ект, який забороняв китайським робітникам в’їзд до Спо-
лучених Штатів упродовж десяти років з моменту вступу 
закону в дію [10, c. 291–293].

Становлення  Сполучених  Штатів  Америки  було 
пов’язано  з  урегулюванням  земельних  відносин.  Земля 
та доходи від неї  були  тісно пов’язані  з  розвитком бага-
тьох  соціальних  інститутів.  Одним  із  них  був  інститут 
початкового  навчання  населення.  Необхідність  освіти 
пояснювалася можливістю читати Біблію, на чому напо-
лягали релігійні кола. Читання Біблії було обов’язком усіх 
віруючих, що передбачало знання грамоти. Релігійна сво-
бода  та  відділення  церкви  від  держави  зумовили  запро-
вадження в США світської загальнодоступної початкової 
освіти.  Відповідні  положення  закріплювалися  у  законо-
давстві штатів Масачусетс, Віргінія [11, c. 485–486].

Необхідно наголосити, що з 1785 р. в руках федераль-
ного  уряду  було  сконцентровано  значні  площі  пустопо-
рожніх  земель.  Скориставшись  цим,  Конгрес  практично 
здійснив  думки  про  безоплатну  і  світську  початкову 
освіту. Закон 1785 р. про устрій північно-західної терито-
рії, тобто земель на захід від Алеґанських гір і на північ 
від  річки Огайо,  регламентував, щоб  при  продажу  наці-
ональних  земель  (усіх  пустопорожніх)  відчуження  здій-
снювалося  общинними  округами  в  36  квадратних  миль 
кожний. Округи повинні поділятися на секції, які займа-
ють цілісну квадратну милю або 640 акрів. Поряд із цим 
закон вказував на те, що не вся земля у відведеному для 
продажу окрузі мала переходити до рук приватних влас-
ників. Цілісна  секція не підлягала продажу,  а надходила 
на потреби народної  освіти цього штату,  де  знаходиться 
відчужуваний округ. Агітатором цього проекту був доктор 
В. Реш  із Пенсильванії,  пропаганда  якого в подальшому 
перейшла в конгрес США, де була підтримана Джеффер-
соном і Мадисоном.

Наступний  закон  прийнятий  на  розвиток  початкової 
освіти  1787  р.  він  містив  положення  про  те,  що  в  кож-
ному общинному окрузі  із 36 квадратних миль 1/36 час-
тина, тобто квадратна миля, використовується на потреби 
початкової освіти. В 1848 р. ділянка, яка йшла на потреби 
початкової  освіти,  була подвоєна.  Закон 1787 р.  зумовив 
запровадження положень про надання земель для потреб 
освіти в Конституції багатьох штатів. При цьому заборо-
нялося витрачати кошти за відчуження землі на інші, крім 
освіти,  цілі,  а  також  рекомендувалося  піклуватися  про 
даровані  землі.  Положення  окремих  конституцій  штатів 
чітко вказували на світський характер освіти  і  її доступ-
ність  для  послідовників  усіх  вірувань  і  культів.  Напри-
клад, Конституція штату Канзас  1858  р.  трактує:  «Ніяка 
секта не може привласнити собі розпорядження шкільним 
фондом,  головну  статтю якого  складав  дохід  від  земель, 
відведених урядом Сполучених Штатів на потреби народ-
ної освіти» [1, c. 397–400]. При цьому в Ордонансі щодо 
управління  територією  Сполучених  Штатів  на  північ-
ний  захід  від  річки Огайо  від  13  липня  1787  р.  в  статті 
ІІІ визначено, що «релігія, мораль і знання необхідні для 
хорошого  управління  і  щастя  людства,  школи  і  засоби 
будуть завжди заохочуватися» [12, c. 356]. Вже у 1863 р. 
Конгрес розподілив велику кількість земель між різними 
штатами  для  заснування  на  них  вже  вищих  навчальних 
закладів [10, c. 168].

Врегулювання  земельних  питань  позначилося  і  на 
політичній сфері американського суспільства. Конфлікти 
між  Демократично-республіканською  партією,  на  чолі 
якої стояли Т. Джеферсон, Дж. Медісон та інші, та Федера-
лістською партією на чолі з Дж. Вашінгтоном, О. Гаміль-
тоном, Дж. Адамсоном стосувалися й земельних питань. 
Представники  плантаторського  півдня  Джеферсон,  

Медісон вбачали незалежність у володінні землею та в роз-
витку сільського господарства, а республіканський харак-
тер  розвитку  держави  можливий  лише  за  умови  пере-
важної чисельності фермерів серед населення. Улюблена 
фраза Т. Джеферсона свідчила про те, що «ті, хто працює 
на землі, – це обраний Богом народ» [9, с. 248–249]. 

Керівництво  Сполучених Штатів  розуміло,  що  висо-
копродуктивне  сільське  господарство  можливе  лише  за 
активної  державної  підтримки,  поряд  із  якою  передба-
чалися й механізми саморегуляції  ринку. З огляду на  те, 
що  сільське  господарство  вбачалося  як  найважливіший 
сегмент економіки для свого нормального розвитку потре-
бував  довгострокових  процесів  і  програм  агрономічної 
допомоги.  «Декаданс  сільського  господарства  держави 
є  декаданс  народний»,  –  так  закінчив  свою  промову  на 
багатолюдному  з’їзді  фермерів  і  агрономів  президент 
однієї з великих залізничних компаній в Сполучених Шта-
тах, який брав активну участь в тому суспільному русі. 

Було  зрозуміло, що  зростання продуктивності  земле-
робської  праці  тісно  і  нерозривно  пов’язано  зі  зростан-
ням  як  загального,  так  і  спеціального  сільськогосподар-
ського культурного рівня всього фермерського населення 
країни.  На  той  час  при  30  мільйонах  землеробського 
населення  американці  витрачали  на  агрономічну  допо-
могу приблизно 17 мільйонів доларів на рік. При цьому 
вся  діяльність  американських  досвідних  станцій  із  річ-
нім  бюджетом  у  6  мільйонів  доларів  і  половина  роботи 
вашингтонського  Департаменту  землеробства,  бюджет 
якого перевищував 35 мільйонів доларів на рік, діяльність 
сільськогосподарських  рад  в  окремих штатах  –  все  було 
спрямовано на агрономічну допомогу населенню. 

До цього ж щорічно між фермерами розповсюджува-
лися  мільйони  екземплярів  сільськогосподарських  кни-
жок і брошур. Одних так званих фермерських бюлетенів 
в 1909 р. було розповсюджено вашингтонським Департа-
ментом землеробства більш ніж 7 мільйонів екземплярів. 
При цьому передбачалося, що п’ять мільйонів фермерів, 
їх жінок і дітей найближчим часом будуть охоплені тією 
чи іншою формою агрономічної допомоги. Десятки тисяч 
сільськогосподарських  товариств,  фермерських  клубів 
та  інших організацій виявляли до цього жвавий  інтерес. 
Для повного успіху справи необхідно було залучити всю 
фермерську  масу  і  не  тільки  повідомити  їй  ті  або  інші 
відомості, але й навчити втілювати ці  здобутки пізнання 
у своїй повсякденній роботі [13, c. 5–6].

Адміністративні органи як органи громадського управ-
ління відігравали значну роль в організації агрономічної 
допомоги населенню Сполучених Штатів. Це були феде-
ральний Департамент землеробства у Вашингтоні, «Сіль-
ськогосподарські ради» в окремих штатах, які замінювали 
в деяких випадках «штатні Департаменти землеробства» 
та Університетські ради.

Виконавчими  органами  були  відділи  агрономічної 
допомоги при  сільськогосподарських  коледжах  (інститу-
тах),  окремі  відділи  коледжів  і  станцій,  особи  або  уста-
нови,  керівні  організації  так  званих  фермерських  інсти-
тутів,  різні  сільськогосподарські  товариства,  залізничні 
компанії і деякі інші приватні установи. В результаті сис-
тематизації цієї справи державою були організовані «від-
діли агрономічної допомоги» у 33 із 47 штатів і територій. 
Перший  із них виник у 1901 р.,  три – в 1905 р., п’ять – 
у 1907 р., три – в 1908 р., дев’ять – у 1909 р. [13, c. 11–13].

Форми, в яких виявлялася агрономічна допомога насе-
ленню,  в  Америці  були  дуже  різноманітні.  Важливою 
формою  було  розповсюдження  сільськогосподарських 
знань у вигляді організації «фермерських інститутів» для 
дорослих фермерів, жінок і молоді. Також діяли інститути 
на  колесах,  так  звані  спеціальні  «кукурудзяні»,  «пше-
ничні», «маслобійні» потяги, облаштовані в кооперації із 
залізничними  компаніями.  Організовувалися  пересувні 
сільськогосподарські  школи  загального  типу  з  групами 
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по тваринництву, рільництву і домоводству та спеціальні 
по  молочному  господарству,  садівництву,  городництву. 
Діяли  короткострокові  курси  при  агрономічних  цен-
трах  –  загальні  з  групами  по  тваринництву,  рільництву 
і  домоводству, спеціальні  –  по  молочному  господарству, 
свиноводству,  бджільництву, машинокеруванню, по  сіль-
ськогосподарському  природознавству  для  викладачів 
початкових шкіл [13, c. 13–15]. 

Дієвою  формою  надання  агрономічної  допомоги 
населенню  було  розповсюдження  сільськогосподарських 
вмінь, в рамках якої відбувалися такі заходи: організація 
різного  роду  сільськогосподарських  змагань  між  дорос-
лими фермерами і фермерською молоддю; сільськогоспо-
дарська демонстрація на громадських і приватних фермах; 
організація всіляких виставок крупного  і малого районів 
[13, c. 199–205]. При цьому процес надання агрономічної 
допомоги регулювався низкою законодавчих актів. Напри-
клад,  Закон  від  2  липня  1862  року  «Про  надання  землі 
Морильскому коледжу» започаткував надання громадської 
землі сільськогосподарським коледжам  і коледжам меха-
нізації сільського господарства, що в результаті дозволило 
поєднати науку  з практикою,  а  вже 15  травня 1862 року 
А. Лінкольн підписав закон про створення Департаменту 
сільського  господарства  [13,  c.  210–214].  Тож  в  рамках 
агрономічної допомоги держава використовувала різнома-
нітні важелі, дія яких створювала сприятливу кон’юнктуру 
для  забезпечення  стійкого  функціонування  агропромис-
лового  комплексу  і  формування  ефективної  соціально-
виробничої інфраструктури в сільській місцевості. 

В  подальшому  основним  напрямом  державної  полі-
тики США у сфері земельних відносин стала консервація 
сільськогосподарських  земель,  чутливих  до  господар-
ського  використання,  та  їх  захист. Необхідно  зауважити, 
що на початку XX ст. (до 1901 р.) до складу державного 
резервного  фонду  США  входило  лише  45  млн  акрів. 
В  наступні  7  років  за  часів  правління  Т.  Рузвельта  було 
включено до резерву держави ще 150 млн акрів землі. На 
ці його заходи реакція була негативною, особливо з боку 
власників великих ділянок, які за допомогою спекулятив-
них угод сподівалися на  значні прибутки. Про це вказує 
внесений у Конгрес білль про заборону приєднання будь-
яких  угідь  штатів  до  державного  фонду  без  згоди  Кон-
гресу. Цей  документ  було  передано  на  розгляд Комітету 
по суспільних землях, а на адресу Т. Рузвельта зчинився 
скандал із закидами про узурпацію влади [14, c. 145–198]. 

Для  кращого  розуміння  впливу  земельних  відносин 
на  специфічні  історичні  умови  капіталістичного  розви-
тку США необхідно звернути увагу на наявність рабства, 
збільшення території, а також виникнення гострих проти-
річ між виробничими силами і виробничими відносинами, 
які,  поглиблюючись,  призвели  до  Громадянської  війни 
1861–1865 рр.

Необхідно  зазначити,  що  в  першій  половині  ХІХ  ст. 
територія Сполучених Штатів  зросла  в декілька разів  за 
рахунок купівлі та прямої агресії: у 1803 р. була придбана 
в Наполеона І за 15 мільйонів доларів величезна Луїзіана. 
Після американсько-мексиканської війни (1846–1848 рр.) 
Мексика віддала США Техас, Каліфорнію, Арізону, Нью-
Мексико, Неваду, Юту, частину Колорадо. Швидкими тем-
пами зростала кількість населення США – з 5,3 мільйонів 
осіб в 1800 р. до 23,1 мільйона осіб в 1850 р. 

Це  пояснювалося  швидким  економічним  прогресом 
США,  наявністю  практично  необмеженого  земельного 
фонду  (з  1804  р.  Конгрес  встановив  ціну  за  акр  вільної 
землі  на  заході  на  рівні  1,64  долара  при  мінімальному 
розмірі  ділянки  в  160  акрів.  За  252  долари  можна  було 
придбати  близько  65  га  землі  –  фантастично  дешево  як 
за  європейськими мірками  [15,  c.  185]).  Все  це  сприяло 
напливу емігрантів з Європи, охопленої полум’я війни.

Сполучені  Штати  Америки  з  країни  аграрної  впев-
нено  перетворювалися  на  аграрно-індустріальну,  і  вже 

в 1859 р. продукція американської промисловості вперше 
перевищила  вартість  сільськогосподарського  виробни-
цтва.  Поряд  із  цим  у  такій  розвинутій  країні  як  США 
зберігалося  плантаційне  рабство.  В  1860  р.  тут  прожи-
вало 4 441 830 негрів, з них 3 953 760 осіб були рабами. 
Налічувалося 385 тис. рабовласників, причому 89% із них 
володіли  не  менше,  ніж  20  рабами.  Справжня  південна 
аристократія формувалася  з  10  тис. плантаторів,  кожний 
із  яких мав 50  і  більше рабів. Вартість 18-річного негра 
становила в 1821–1825 рр. 334 долари, а в 1856–1860 рр. – 
1306 доларів [15, c. 184]. 

Вигідною  справою  стало  «розведення»  негрів  на 
продаж.  Водночас  дедалі  чіткішою  ставала  різниця 
в суспільно-економічному розвитку північних і південних 
територій США. Після успішного завершення англо-аме-
риканської війни 1812–1815 рр. вперше виявилися прин-
ципові суперечності між інтересами штатів промислових 
і рабовласницьких, північних і південних. Зі збільшенням 
кількості  штатів  змінювалася  рівновага  сил  в  Конгресі 
та Сенаті. Оскільки вже з 1 січня 1808 р. заборонявся ввіз 
у  країну  чорношкірих  невільників,  вочевидь  зростала 
тенденція появи штатів нерабовласницьких, де більшість 
населення становили фермери, а не плантатори та негри-
раби [10, c. 130–134]. 

На президентських виборах 1860 р. перемогу отри-
мав  А.  Лінкольн  (1809–1865  рр.),  виходець  із  фермер-
ської  сім’ї, палкий прихильник скасування рабства. Це 
не  влаштовувало  рабовласницькі  штати,  і  22  грудня 
1860 р. штат Південна Кароліна заявив про свій вихід із 
Союзу штатів, за яким потім вийшли ще дев’ять рабов-
ласницьких штатів. 

12 квітня 1861 р. конфедерати розпочали громадян-
ську війну, що тривала протягом чотирьох років (1861–
1865 рр.). Важливим ударом по рабовласництву, а також 
впливом на перебіг  війни було  видання А. Лінкольном 
кількох важливих  законодавчих  актів. У  травні  1862 р. 
уряд провів через Конгрес Закон про гомстеди – акт для 
забезпечення земельними наділами тих, хто дійсно осе-
ляється  на  громадській  землі  і  для  забезпечення  наго-
роди солдатам. Прийнятий законодавчий акт містив такі 
положення:

1)  кожна особа, яка є  главою сім’ї  і  якій виповнився 
21 рік, яка є громадянином Сполучених Штатів, «ніколи 
не  брала  участі  у  війні  проти  Сполучених  Штатів  і  не 
допомогла  їх  ворогам»,  мала  право  з  1  січня  1863  р.  на 
отримання  земельної  ділянки  розміром  не  більше  ста 
шістдесяти акрів (приблизно 64 гектари);

2)  після сплати десяти доларів особа вступала у воло-
діння зазначеною кількістю землі;

3)  після того, як громадянин обробляв протягом п’яти 
років цю землю, він одержував патент на цю ділянку;

4)  особи,  які  служили  в  армії  чи  флоті  Сполучених 
Штатів протягом 14 днів як добровольці або за мобіліза-
ції, могли скористатися цим законом, коли їм ще не випо-
внився 21 рік. 

Закон про гомстеди 1862 р. встановив нову форму при-
ватної власності – сімейну, яка характеризувалася низкою 
специфічних  особливостей,  що  стосувалися  суб’єктів 
права власності, об’єкту, правомочностей власника, участі 
в цивільному обігу, спадкуванні тощо. Наприклад з метою 
збереження  гомстедів  від  подрібнення  в  Конституціях 
деяких штатів встановлювалася заборона часткового про-
дажу ферм,  в  інших штатах,  де  існував  вільний  продаж 
ферм,  тільки  один  із  подружжя мав  право  претендувати 
на  законну  частку,  якщо  його  не  задовольняло  розпоря-
дження в заповіті померлого.

22  вересня  1862  р.  президент  А.  Лінкольн  випустив 
Прокламацію  про  звільнення  рабів.  Ці  акти  вирішили 
головне  завдання  уряду  А.  Лінкольна  –  створення  чис-
ленної  боєздатної  армії,  залучення  до  неї  значної  кіль-
кості людей, що призвело до корінного перелому під час  
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громадянської війни і забезпечило перемогу капіталістич-
ної півночі [6, c. 77–78]. 

Необхідно  звернути  увагу  на  те, що після Громадян-
ської  війни  1861–1864  рр.  практично  завершилися  про-
цеси як внутрішньої експансії, так і внутрішньої колоніза-
ції США. В 1866–1898 рр. значна частина вільних земель 
(землі корінних народів США) вже була освоєна, що позна-
чилося  на  формуванні  монополістичного  капіталізму. 
Прийнятий  в  ході  Громадянської  війни  1861–1865  рр. 
Закон про гомстеди суттєво прискорив колонізацію земель 
на захід від річки Міссісіпі, що також сприяло зростанню 
темпів економічного розвитку [16, c. 69]. Необхідно зазна-
чити,  що  в  період  Громадянської  війни  1861–1865  рр. 
спостерігалася  нестача  у  фермерському  господарстві  на 
плантаціях чоловічих рук, весь тягар взяли на себе жінки, 
вміло  і  вдало  керуючи  сільськогосподарською  технікою, 
укладаючи фінансові угоди тощо [17, c. 35].

Необхідно  звернути  увагу  на  те,  що  розквіт  еконо-
міки США великий проміжок часу відбувався за рахунок 
рабської  праці.  До  Америки  направлялися  сотні  тисяч 
чорношкірих  рабів,  захоплених  в Африці. Вивіз  рабів  із 
Африки до Америки продовжувався століттями, досягши 
найбільшого  розміру  у XVIII  ст. Вважають, що  в  цьому 
столітті  з Африки щорічно  вивозили  не  менше  100  тис. 
рабів. Деякі дослідники стверджують, що експорт рабів із 
Африки  був  набагато  більшим  і  досяг  500  тис.  рабів  на 
рік. Настільки великі розміри работоргівлі були викликані 
виключною  вигідністю цього  «промислу». Прибуток  від 
торгівлі неграми ледве сягав менше 50%, зазвичай наба-
гато більше – до 180 та 190%. Один звіт (1693 р.) містить 
такі  цифри:  рабів  придбано  на  29  200  ліврів,  а  продані 
вони  були  за  240  тис.  ліврів  [18,  c.  66–67]. Прикладом 
легалізації державою рабовласництва був Ордонанс щодо 
управління територією Сполучених Штатів на північному 
заході від річки Огайо (ст. VI) [12, c. 356]. Щодо питання 
скасування рабства, то в проекті Декларації Т. Джеффер-
соном висловлювалася думка щодо заборони рабства, але 
погроза  деяких  колоній  щодо  виходу  з  війни  з  Англією 
змусила  викреслити  з  тексту  документа  це  положення 
[19, c. 41]. 

Очевидним  був  той  факт,  що  збільшення  кількості 
земельних  угідь  у  Сполучених Штатах  відбувалося  і  за 
рахунок відбирання, обміну та купівлі їх у корінних наро-
дів –  індіанців. Необхідно зауважити, що війна індіанців 
за  визволення  своїх  земель  почалася  ще  до  англійської 
революції. Вождь племені Оттава Понтіак, об’єднавшись 
з  іншими  племенами,  сподіваючись  на  підтримку  фран-
цузів  готував  напади  на  окремі  колонії  (1763  р.).  Але 
заключення миру між Англією і Францією, перевага воєн-
ної  сили  на  боці  колоністів  змусила  індіанців  відмови-
тися від подальшої боротьби. Стаття ІІІ Ордонансу щодо 
управління територією Сполучених Штатів на північному 
заході від річки Огайо начебто містила положення про те, 
що  землі  і  власність  індіанців ніколи не будуть відбира-
тися без їх згоди, що на їх права і свободу ніколи не будуть 
посягати, за виключенням справедливих і законних війн, 
які будуть санкціонуватися Конгресом. Але ж саме війни 
і  велися щодо  землі  і  санкціонувалися Конгресом США 
[12, c. 356].

По Конституції штату Нью-Йорк 1777 р. правом голосу 
наділявся «Кожний дорослий чоловік, який мав 6-місячну 
осілість  в  кордонах  штату  і  землю,  яка  коштувала  не 
менше 20 фунтів,  або орендар  землі,  який приносить не 
менше  40  шилінгів  прибутку  та  сплачує  податок  цьому 
штату»  (ст.  VII).  В  подальшому  Конституція  штату  від 
1821 р.  також містила положення про те, що  губернатор 
без земельної власності не мав права обрання на посаду. 
Конституція  від  1846  р. штату Нью-Йорк містила  більш 
демократичні виборчі положення, необтяжені земельними 
володіннями. Виняток  складали  лише  «кольорові»  пред-
ставники  американського  суспільства  –  для  отримання 

права  голосу  необхідно  було  володіти  землею  вартістю 
у 250 доларів [12, c. 370–372].

Не  обійшлося  без  вирішення  земельних  питань 
і  у  відносинах  із  корінними  мешканцями  Сполучених 
Штатів – індіанцями. Про це свідчать і деякі законодавчі 
акти. Зокрема, Договір із вайандоте та іншими племенами 
(1785 р.) містив положення про умови, за яких Сполучені 
Штати дарують мир індіанським племенам, але коли «інді-
анці, які підпишуть цей договір в інтересах усіх їх племен, 
визнають,  що  землі  на  схід,  південь  і  захід  від  прикор-
донної лінії, описаної у статті  ІІІ, на які вказані  індіанці 
претендували раніше, належать Сполученим Штатам. І ні 
одне з їхніх племен не буде селитися на цих землях або на 
якій-небудь їх частині» [12, c. 374–376].

Подібні умови були виписані і в Договорі з навахо від 
1868  р.  Але  цей  документ  мав  прогресивні  положення 
щодо  наділення  землею  членів  племені  навахо,  а  саме 
якщо  яка-небудь  особа,  яка  належить  до  названого  пле-
мені або законно увійшла до нього, є главою сім’ї і поба-
жає почати займатися фермерством, вона буде мати право 
обрати в присутності та за допомогою агента ділянку землі 
в межах резервації, яка не перевищує 160 акрів. Ділянка 
може бути зайнята і залишатися у виключному володінні 
цієї особи та її сім’ї так довго, як вони зможуть продовжу-
вати її обробляти. Сполучені Штати могли прийняти такі 
закони  відносно  відчуження  і  спадкування  землі  індіан-
цями і їх нащадками, які можуть бути визнані потрібними 
[12, c. 376–378].

Необхідно  звернути  увагу  на  те,  що  більшість  дер-
жавних  діячів  США  періоду  революційних  подій  були 
великими  землевласниками  і  після революційних подій 
вбачали  необхідній  у  захисті  своїх  статків,  заклика-
ючи  «низи»  дотримуватися  законів,  виконувати  вимоги 
нової адміністрації, вчасно сплачувати податки та борги. 
«Циркуляр  штатам»  від  8  липня  1783  р.,  виданий  
Дж.  Вашингтоном,  містив  положення  про  те,  що  здо-
буття в тяжких боях свободи не можна розглядати як сва-
вілля. Саме з 1782–1783 рр. і почалися перші повстання 
«низів» – дрібних фермерів, бідноти, а також військових 
[20,  с.  95–97].  Продовжувалися  ці  виступи,  переважно 
вже  фермерів,  і  в  період  Війни  за  незалежність,  і  Гро-
мадянської війни 1861–1865 рр., що відкинуло тезу про 
США як про образ «держави загального благополуччя», 
де панувало фермерство. 

До періоду Громадянської війни 1861–1865 і до рекон-
струкції  півдня  єдина мета  протестів фермерів  полягала 
у  запровадженні  вільного  розвитку  капіталізму  у  земле-
робстві, основою чого був демократичний порядок вирі-
шення  аграрного  питання.  Основні  проблеми  існування 
фермерства  як  дрібного  виробника  полягали  в  умовах 
приватного  володіння  землею,  а  загальні  умови  ведення 
фермерського господарства – в постійному страху потра-
пити в боргову кабалу. При цьому, звільнившись від фео-
дальних повинностей, фермери часто потрапляли у залеж-
ність до торгової буржуазії. Виступи фермерів мали місце 
і після революційних подій [20, с. 3–5].

Свідчення  масового  протистояння  фермерів  міс-
тяться  в  багатьох  історичних  документах,  зокрема 
це  статті  в  засобах  масової  інформації,  архівні  доку-
менти  під  назвою  «Папери  Континентального  конгресу 
1774–1789  рр.»,  письмове  листування  воєнного  міністра 
Г.  Нокса  з  президентом  Конгресу,  офіційні  документи 
губернатора штату Масачусетс Дж. Болдена щодо приду-
шення повстання фермерів під проводом Д. Шейса, мате-
ріали Конгресу США, видані у вигляді багатотомної серії 
«Америкен Стейт пейперс», де в першому томі містяться 
свідчення про фермерські рухи 1790-х років, листування 
вищих державних політичних діячів США – Дж. Вашинг-
тона, А. Галатина, О. Гамільтона та інших, де відображено 
ставлення вищого керівництва держави до повсталих фер-
мерів і низів. Це ставлення полягало в спробах створити 
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сильний уряд  з метою приборкання демократичних бун-
тівників,  що  загрожувало  інтересам  великих  власників. 
Існували й інші документальні свідчення вказаних подій 
[20, с. 9–10].

Поряд із вимогами фермерів щодо скасування тяжких 
податків, призупинення стягнення боргів, демократизації 
державного  і  чиновницького  апарату  все  ж  не  ставився 
під сумнів принцип існування приватної власності, в тому 
числі на  землю. Це  зумовлювало  і  тактику боротьби: не 
було спроб відбирання землі, зброя рідко використовува-
лася.  Невдоволені  фермери  обмежувалися  здебільшого 
«бунтівними  зборами»  з  погрозами  збирачам  податків, 
шерифам і суддям [20, с. 186–193].

Що стосується змін у праві, то передбачалося відмови-
тися від залишків феодальної оренди та перейти до вільної 
приватної  власності  на  землю.  Розвиток  капіталістичного 
способу  виробництва  вимагав  як  свободи  розпорядження 
землею, так і свободи користування нею. Вже до середини 
XIX ст. виробилося поняття «раціонального землекористу-
вання» – отримання капіталістичного прибутку. Поставало 
питання  і  щодо  знищення  залишків  феодального  земле-
користування  та  зміни  в  законодавчому  регулюванні  цих 
питань.  Це  потягло  за  собою  зміни  в  розвитку  правового 
регулювання земельних відносин. Ці зміни у праві надавали 
певні  гарантії  власнику у користуванні  землею. Характер-
ною рисою цих гарантій була не скільки охорона права влас-
ності  на  землю, що  передбачало  невтручання  третіх  осіб, 
в  тому  числі  і  держави,  а  майже  повну  відсутність  норм 
у прецедентному і статутному праві США [21, с. 21–23]. 

Урбанізація та  інші проблеми з  інтенсифікацією зем-
лекористування  показали, що  прецедентне  право  в  силу 
своєї  казуїстичності  не  відповідало  викликам  часу,  тож 
нормативно-судова система правового регулювання вико-
ристання  землі  змінилася  нормативно-законодавчою. 
Було  очевидним,  що  лише  закон  допоможе  забезпечити 
детальну регламентацію правового режиму  земель щодо 
економічних, соціальних і екологічних особливостей кон-
кретної території. До цього ж лише закон повинен захи-
щати інтереси і права громадян, виконувати головну роль 
у проведенні всеосяжної політики в формуванні суспіль-
ного  процесу  використання  землі,  що  в  результаті  вирі-
шило б багато проблем [21, с. 23–24].

З  огляду  на  те,  що  юридичне  оформлення  і  наукове 
осмислення  проблеми  урбанізації  державою  відкладалося 
на потім, місцеві органи самоуправління почали встановлю-
вати зони з особливими умовами землекористування, нама-
гаючись якось це врегулювати законодавчо. В 1909 р. в місті 
Лос-Анджелесі  було  прийнято  Ордонанс,  згідно  з  яким 
в районах міста відокремлювалася одна селітебна і сім про-
мислових зон. Такі ж правила були прийняті в 1915 р. в п’яти 
містах США. Прийнятий в 1906 р. Ордонанс в Нью-Йорку 
встановлював принципову схему зонування в містах. Також 
державне  регулювання  зонування  в  містах  започаткував 
прийнятий у 1924 р. Стандартний уповноважуючий статут 
штату по зонуванню, який було розроблено Міністерством 
торгівлі США. Він делегував багато повноважень місцевим 
органам самоврядування та містив принципову схему зону-
вання. Ця схема як класична в 1926 р. була визнана Консти-
туційним Судом США [21, с. 24–28].

Характерними  рисами  аграрної  економіки  земле-
робних штатів  вкінці XIX  ст.  було поступове  зникнення 
системи кроперства і оренди та заміна їх системою мігра-
ційної  «вільної  праці»,  посилення  механізованої  праці, 
швидкий процес урбанізації. Як наслідок відбулося витіс-
нення кроперів і орендарів з землі і загострення проблем 
щодо міграційної праці. Штат Техас був прикладом міс-
цевості  зі  слабким  розвитком  економіки.  По  закінченні 
Громадянської війни 1861–1864 рр. в штаті налічувалося 
182 566 звільнених негрів, які складали 30,2% його насе-
лення. На відмінну від інших штатів, у Техасі кроперство 
і оренда мали свій розвиток з огляду на те, що негри – віль-

новідпущеники цуралися всього, що пов’язувалося з раб-
ством, обираючи становище кропера або орендаря. Але це 
здебільшого  була  та ж  стара  плантаторська  система,  яка 
надавала лише імітацію свободи неграм. 

Розвиток  бавовництва  в  Техасі  перетворив  систему 
кроперства і оренди в постійне джерело сільськогосподар-
ської найманої праці. Так ситуація склалася в середовищі 
кроперів, орендрів Техасу після їх згуртування за допомо-
гою створеного в 1905 р. «Союзу орендарів». Ця органі-
зація досягла деяких успіхів на південному заході США, 
реорганізувавшись  у  більш  потужну  «Земельну  лігу». 
Представники «Союзу орендарів» висунули землевласни-
кам низку вимог щодо покращення умов праці, утворення 
арбітражного  суду,  зміну  в  штаті  орендарних  платежів. 
Звісно  ж  ці  вимоги  не  були  почуті,  а  система  орендар-
ського і коперського землекористування поступово зазна-
вала краху [22, с. 264–272]. 

В XIX – на початку XX ст. поступово відбувалися зміни 
у  земельному  законодавстві,  яке  значно  розширилося  за 
рахунок норм, які регулювали вже і сільськогосподарське 
виробництво, збут сільськогосподарської продукції, сіль-
ськогосподарський кредит, працю сільськогосподарських 
робітників, здольщиків, орендарів тощо [23, с. 10–17]. 

Що  стосується  питань  оренди  землі,  то  вони  врегу-
льовувалися  окремими  штатами,  але  на  початку  XX  ст. 
орендні відносини частково регулювалися і федеральним 
законодавством.  Причиною  федерального  регулювання 
було погіршення стану в фермерських господарствах і кри-
зових  явищ  майже  в  усіх  напрямах  розвитку  сільського 
господарства. Це підтверджується прийняттям «Акту про 
запровадження корпорації фермерів про створення більш 
стійкої оренди ферм і будинків при фермах, про усунення 
економічної нестабільності,  яка була результатом деяких 
існуючих форм оренди ферм, та про інші цілі», названому 
Законом Б. Джонса про сільськогосподарську оренду від 
22 липня 1937 р. [23, с. 50–52]. 

В  умовах  розвитку  великих  капіталістичних  ферм 
набуло  значного  розвитку  орендне  право,  яке  базува-
лося  на  принципі  свободи  договору  і  було  спрямоване 
на  всебічний,  безумовний  захист  інтересів  земельних 
власників, розглядалося як невільне землеволодіння. Від 
договорів  оренди  необхідно  відрізняти  договір  здоль-
щини – здольник не мав права володіння і орендну плату 
вносив у вигляді врожаю, тоді ж як орендатор – грошима. 
Здебільшого здольниками були звільнені після Громадян-
ської війни 1861–1865 рр. негри без землі.  Їх становище 
змушувало  найматися  для  обробітку  землі  на  кабальних 
умовах  і  сплачувати  здольщину  із  долі  врожаю.  Поряд 
із цим як наймані працівники існували кропери – це той 
самий здольник, який працює на плантації і отримує заро-
бітну  плату  після  реалізації  врожаю  земельним  власни-
ком. Праця кропера була значно дешевшою, при тому він 
в силу договору не мав права протягом року піти від свого 
землевласника [23, с. 117–120].

Явище  під  назвою  «сільськогосподарська  міграція» 
також  потребувало  регулювання.  З  огляду  на  те,  що  на 
початку  XX  ст.  американське  сільське  господарство  все 
більше  зазнавало  тиску монополістичного капіталу,  зму-
шувало  самостійного  фермера  кидати  землю  і  шукати 
кращого життя. Від одного до двох млн сільськогосподар-
ських  робітників  щорічно  кочували  Сполученими Шта-
тами  в  пошуках  заробітку  з  дітьми,  дружинами,  літніми 
родичами, зазнаючи значних втрат [22, с. 16–17]. 

Необхідно  зауважити,  що  Перша  світова  війна  зумо-
вила суттєве підвищення цін на пшеницю. Відчуваючи брак 
робочих  рук,  уряд  розпочав  кампанію  щодо  вербування 
робочої  сили  за  допомогою  виробничої  професійної  орга-
нізації  «Індустріальні  робітники  світу».  21  квітня  1915  р. 
було  організовано професійний  союз  сільськогосподарських 
робітників,  до лав якого в 1918 р.  увійшло 50  тис.  осіб. Це 
об’єднання  намагалося  допомагати  і  сільськогосподарським  
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працівникам,  і  фермерам  підвищувати  їхні  доходи.  Але 
накопичення  проблем  у  сільському  господарстві,  які 
з часом зростали, призвело до розгрому в 1917 р. профе-
сійної спілки «Індустріальні працівники світу», що суттєво 
вплинуло  на  діяльність  і  існування  професійного  союзу 
сільськогосподарських працівників [22, с. 131–133]. 

Висновки. Дослідження  досвіду  США  в  питаннях 
регулювання земельних відносин є актуальним для Укра-

їни в умовах проведення земельної реформи. Американ-
ський  досвід  може  дати  змогу  визначити,  до  якої  межі 
необхідно  здійснювати  демонополізацію  права  держав-
ної власності на землю, який повинен бути оптимальний 
обсяг  прав  і  обов’язків  власника  сільськогосподарської 
землі, в тому числі адміністративні й економічні методи 
впливу на власника землі для досягнення цілей, які мають 
суспільний характер.
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У публікації розглянуто зарубіжне законодавство з питань форм безпосередньої демократії та наявні проблеми щодо реалізації наро-
дом своєї влади шляхом застосування народного вето. На основі історичного ракурсу аналізу європейського законодавства в цій сфері 
запропоновано шляхи вдосконалення Основного Закону України.

Встановлено, що попри те, що зародження нових форм безпосередньої демократії розпочалося лише останніми століттями, форму-
вання інституту народного вето бере свій початок із стародавніх цивілізацій як засіб обмеження свавілля представників влади. Спочатку 
народне вето застосовувалось не безпосередньо самим народом, а уповноваженою в інтересах народу спеціальною особою чи групою осіб, 
які виступали проти законів, що, на їхню думку, порушують приписи установчих законів, які мали на той час прообраз сучасної конституції.

Стверджується, що попри те, що народне вето вперше було закріплено у французьких конституційних положеннях, батьківщиною 
такого інституту прийнято вважати Швейцарію, оскільки саме в цій країні народне вето отримало справжній розвиток, де вперше на прак-
тиці було реалізовано у 1831 році. Розвиток народного вето напряму пов’язаний із розвитком швейцарської державності, однак безпосе-
редньою передумовою практичної реалізації такого інституту в Швейцарії є надання прямого виборчого права і права громадян на участь 
у референдумі. Проте слід зазначити, що з початку народне вето було реалізовано на регіональному (муніципальному) рівні в декількох 
кантонах, а вже значно пізніше, у 1874 році, на загальнодержавному рівні після імплементації такого інституту до Конституції Швейцарії. 
Згідно з конституційною процедурою, у межах певного строку визначена кількість виборців в офіційній формі має право заявити про свою 
незгоду з прийнятим законом, після чого такий в обов’язковому порядку виноситься на референдум, де залежно від результатів такий 
закон або скасовується або зберігає силу.

Ключові слова: форми безпосередньої демократії, референдум, народне вето, Швейцарська Конфедерація, конституція, консти-
туціоналізм.

The publication deals with foreign legislation on the forms of direct democracy and the existing problems regarding the exercise of power by 
the people through the use of popular veto. On the basis of the historical perspective of the analysis of the European legislation in this field, ways 
of improvement of the Basic Law of Ukraine have been proposed.

Despite the fact that the emergence of new forms of direct democracy began only in recent centuries, the establishment of the Institute of 
People’s Veto originates from ancient civilizations as a means of limiting the arbitrariness of the authorities. Initially, the people’s veto was applied 
not directly by the people themselves, but by a person or group of persons empowered in the interests of the people who opposed laws that, in 
their opinion, violated the statutes of the constituent laws, which at that time had the prototype of the modern constitution.

It is argued that despite the fact that the people’s veto was first enshrined in the French constitutional provisions, Switzerland is considered 
to be the birthplace of such an institution, since it was in this country that the people’s veto was truly developed, where it was first put into 
practice in 1831. The development of the people’s veto is directly linked to the development of the Swiss statehood, but the direct prerequisite 
for the practical implementation of such an institution in Switzerland was preceded by the granting of direct suffrage and the right of citizens to 
participate in the referendum. However, it should be noted that from the beginning the people’s veto was implemented at the regional (municipal) 
level in several cantons, and much later in 1874 at the national level after the implementation of such an institution in the Swiss Constitution. In 
accordance with the constitutional procedure, within a certain term, a certain number of voters in the official form have the right to declare their 
disagreement with the adopted law, after which it is obligatory submitted to a referendum, where, depending on the results of which such a law 
either repeals or retains force.

Key words: forms of direct democracy, referendum, people’s veto, Swiss Confederation, constitution, constitutionalism.

Постановка проблеми. Термін  «народовладдя»  став 
одним  із  ключових  під  час  останніх  виборчих  кампа-
ній  в  Україні.  Запровадження  народного  вето  як  меха-
нізму народовладдя, було одним із перших пунктів перед-
виборчих програм деяких політичних партій. Водночас, як 
свідчить аналіз низки наукових джерел, у сучасному світі 
народне вето не є доволі популярним серед світових демо-
кратій.  У  досить  невеликій  частці  країн  можливе  прове-
дення відхиляючих референдумів, здебільшого можливість 
накладати вето на законодавчі акти є лише в голів держав. 
Ще меншою є кількість країн Європи, у конституціях яких 
прямо зазначено засади проведення аброгативних референ-
думів, – це Австрія, Данія, Італія, Латвія і, нарешті, Швей-
царія. Крім того, з наукової літератури відомо, що інститут 
народного вето має тривалу історію (хоча деякі дослідники 
вказують  на  те,  що  саме  зародження  нових  форм  безпо-
середньої демократії розпочалося лише останніми століт-
тями, що пов’язано з розвитком демократії, ускладненням 
суспільно-політичних  відносин  і,  як  наслідок,  розширен-
ням політичних прав і свобод громадян) [1, с. 129–130].

Водночас сьогодні саме у Швейцарії успішно працює 
практика, коли народ є суб’єктом законодавчої ініціативи. 

Україна також робить перші кроки. Уже розроблено зако-
нопроєкти, якими повинні бути розширені форми прямої 
демократії:  закріплено механізми  загальнонаціонального 
та  місцевих  референдумів,  народного  вето,  відкликання 
депутата. Отже,  вкрай  важливим,  на  нашу  думку,  є  роз-
гляд  історичного  досвіду  застосування  інституту  народ-
ного вето у Швейцарській Конфедерації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Питання 
форм  безпосередньої  демократії  взагалі,  а  також  народ-
ного  вето  зокрема  були  розглянуті  у  роботах  С.  Авра-
менко, Д. Бєлова, Л. Дюнана,  І. Жаровської, А. Кочерги, 
М. Оніщука, В. Комарової, С. Котляревського, О. Прієш-
кіна, В. Погорілка, М. Станійчук, А. Стори, В. Мамичева, 
С. Соломонова, Л. Самородової-Богацької, В. Федоренка 
та низки інших учених.

Методологічну основу публікації становлять наукові 
методи, що базуються на вимогах об’єктивного  і всебіч-
ного аналізу суспільних явищ політико-правового харак-
теру, до яких належить безпосередня демократія в Україні 
та зарубіжних країнах. В основу методології дослідження 
покладено  загальнотеоретичні  принципи  й  підходи 
з визначення вихідних параметрів становлення й розвитку 
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такої форми безпосередньої демократії, як народне вето. 
Для досягнення наукової об’єктивності результатів автор 
використав  увесь  комплекс  загальнонаукових  і  спеціаль-
них методів дослідження,  які  знаходять широке  застосу-
вання в сучасній науці конституційного права.

Виклад основного матеріалу.  Швейцарія  зазвичай 
розглядається як «найстаріша демократія у світі». Із серед-
ини  XIX  століття  в  кантонах  Швейцарії  почав  активно 
використовуватися  інститут  народного  вето,  підґрунтям 
для якого стало запровадження прямого виборчого права 
і права громадян на участь у референдумі. Незважаючи на 
те, що в той час виборче право застосовувалося у Швей-
царії  у  вкрай обмеженій формі,  вже  тоді народ мав пра-
вову можливість шляхом голосування відмовити в наданні 
згоди на закон, прийнятий законодавчим органом [2].

Власне,  історія  розвитку  народовладдя  в  здійсненні 
публічної влади в Швейцарії, зокрема такого його  інсти-
туту,  як  народне  вето,  напряму  пов’язана  з  розвитком 
швейцарської  державності.  З  цього  приводу  у  науковій 
літературі  можна  знайти  позиції,  які  умовно  розділяють 
такий розвиток на три етапи.

Перший етап:  «Стара  конфедерація»  («Confederation 
de I’Ancien Regime»), яка існувала з моменту заснування 
«Швейцарського  клятвеного  союзу» шляхом  підписання 
в 1291 р. договору між міськими і сільськими громадами 
(«Клятви  Рютлі»).  При  цьому  у  «старій  конфедерації» 
були відомі такі інститути, що гарантують участь жителів 
у  політичному  житті,  як  народні  збори  (ландсгемайнде) 
в гірських кантонах, референдум у кантоні Грізон або ж 
цехова система самоврядування в окремих міських канто-
нах [3, с. 252], які не мали аналогів у світі, проте з огляду 
на обмеження кола вищезазначених громадян цю систему 
можна класифікувати більшою мірою як аристократичну, 
ніж демократичну [4, с. 7].

З цього приводу цікавим є погляд А. Дюнан на функці-
онування інституту народних зборів у період зародження 
швейцарської  державності,  що,  за  своєю  суттю,  стали 
передумовою  виникнення  самого  інституту  народного 
вето.  Автор  зазначає,  що  «громадяни  Швіца  з  віддале-
них часів збиралися на спільні збори для вирішення своїх 
місцевих справ; політичне становище тут було інше, ніж 
в Урі, оскільки населення Швіца перебувало в безпосеред-
ній  залежності  від  можновладних  осіб  сусідніх  земель; 
відносини ж його до імперії були непостійні. В такому ж 
положенні перебував і Унтервальден із тією різницею, що 
він був ще розділений між абатствами і замками. Наслід-
ком  цього  було  обмежено  число  селян, що мали  землю. 
Скрізь панував страх, що можновладні особи перестануть 
задовольнятися  своїми феодальними  правами  і  зроблять 
замах  на  привілеї  поселян.  Народ  охороняв  старовинні 
традиції  незалежності  з  ревнивою  дбайливістю  і  енер-
гійно протидіяв всякому сторонньому втручанню, всякій 
спробі довільного тлумачення давніх звичаїв» [5, с. 15].

Протягом  середньовіччя,  як  зазначає  С.  Авраменко, 
законодавча влада цих зборів залишалася незмінною; голо-
вне їхнє завдання полягало перш за все в тому, щоб дотри-
муватися  громадських  інтересів.  При  цьому  їхній  владі 
було  підпорядковане  лише  сільське  населення,  а  права 
дворянства поступово скорочувалися. Відповідно, правом 
голосу в народних зборах користувалися тільки селяни – 
власники земельних наділів. Земельне право, утім, обмеж-
увало можливість набуття земельних ділянок особами, які 
не були членами громади, тому виник значний прошарок 
безземельних селян, які не залучалися до управління гро-
мадою. Отже, як бачимо,  інститут народних зборів, хоча 
формально і був «інститутом безпосередньої демократії», 
але мав у  епоху  середньовіччя  яскраво  виражений  арис-
тократичний характер, оскільки значна частина населення 
не мала права брати участь в його роботі [6, с. 26].

У  свою  чергу,  за  твердженням  А.  Дюнана,  інститут 
народних  зборів  також  існував  і  в  Женеві,  утім,  майже 

до середини XV ст. повноваження з управління міськими 
справами фактично здійснювались «Радою 50», яка скла-
далася  із  представників  найбільш  знатних  родин  міста 
[7, с. 55].

Починаючи з XVI ст. інтереси дворянства і ремісників 
зближуються,  і,  відповідно,  утворюється  нова  політична 
еліта,  яка  володіла  абсолютним пануванням над  громад-
ським життям у містах. У результаті того, що представники 
ремісничих цехів увійшли до складу комунальних рад дея-
ких міст, отже, збільшився їхній вплив у міській громаді. 
У результаті склад комунальних рад було розширено, вони 
набули статусу представницьких органів «Великих Рад». 
Відповідно, політична більшість у цих органах належала 
вже  не  представникам  старих  аристократичних  родин,  а 
представникам нової буржуазії [8, с. 19].

Другий етап  становлення  народовладдя  у Швейцар-
ській Конфедерації пов’язаний із завоюванням її території 
революційною Францією і наслідками цього завоювання. 
У  грудні  1797  р.  Франція  захопила  Базель  і  його  землі. 
Базельська Велика рада в спішному порядку проголосила 
свободу та рівність в дусі Великої французької революції. 
Рішучий  прихильник  демократичного  оновлення,  глава 
гільдії  цехів  Петер  Оке  заявив:  «Ми  хочемо  запобігти 
грозі. Покажемо всьому світу, як аристократія сама всту-
пає на шлях демократизації» [9, с. 51]. 

На думку А. Кельце, «французи зуміли скинути з пре-
столу всемогутнє дворянство  і  скасувати привілеї панів-
них  сімей. Це  відкривало шлях до нової  концепції юри-
дичної  свободи,  що  ґрунтується  на  свободі  особистості 
і політичній рівності» [10, с. 506].

Ідеї Французької революції досить ґрунтовно вивчали 
швейцарські філософи,  політологи  та юристи. Спостері-
гався експорт французьких демократичних  ідей у Швей-
царію. Водночас ідеї «плебісцитарної демократії» не було 
втілено в тогочасній Франції, оскільки в цій країні досить 
сильними  є  традиції  саме  представницької  демократії, 
які, у свою чергу, були запозичені та втілені у Швейцар-
ському конституціоналізмі, а надалі відбулася їхня сублі-
мація з Франції через Швейцарію на всю Європу. XVIII ст. 
і вплив Французької революції, окрім очевидних окупацій-
них негараздів, привнесли до Швейцарії і певні здобутки 
у  сфері  розвитку  інститутів  прямої  демократії.  Зокрема, 
конституційно-правова  думка  Швейцарії  запозичила 
з французьких ідей Просвітництва концепцію природних 
прав, що в контексті прямої демократії віддзеркалювалось 
як природне, невіддільне право голосу будь-якого грома-
дянина, яке не може бути обмежене з утилітарною метою 
[11, с. 146].

Третій етап  пов’язаний  із  прийняттям  Конституції 
Швейцарської Конфедерації 1848 р., що означало початок 
нового  етапу  в  становленні  демократичного  державного 
(політичного) режиму в цій державі, а також у реалізації 
принципу  народовладдя.  Необхідно  зазначити, що  напе-
редодні встановлення федеративної держави в 1848 р., ні 
загальне  виборче  право,  ні  інструменти  безпосередньої 
демократії ще не були поширені [12, с. 130].

Спочатку в 1891 р. відбулася реформа  інституту кон-
ституційної ініціативи, яка закріплює введення відміннос-
тей між загальною і частковою ревізією Конституції. Далі, 
в 1921 р. проведено референдум із питання про міжнародні 
договори. У 1949 р. було проведено референдум щодо ска-
сування  термінових  федеральних  постанов.  Саме  ці  дві 
реформи  в  кінцевому  підсумку  випливали  з  прийняття 
народних законодавчих  ініціатив. Умови референдуму за 
міжнародними договорами були уточнені в 1977 р. Цього 
є  року  народ  і  кантони  схвалили  збільшення  кількості 
підписів, необхідних для винесення питання на референ-
дум  і  для  народної  законодавчої  ініціативи  –  до  50  тис. 
та  100  тис.  відповідно.  У  1987  р.  була  введена  вимога 
подвійного  схвалення  –  народом  і  кантонами  –  у  разі 
винесення  на  референдум  ініціативи  і  «контрпроєкту».  
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Отже, як зазначає А. Кочерга, у розвитку безпосередньої 
демократії  за  періодом  бурхливого  розвитку  до  1949  р. 
спостерігався період поступового розвитку законодавства 
і приведення його у відповідність із загальними принци-
пами конституційного права [13, с. 21].

Принцип  народовладдя  і  прямого  волевиявлення 
народу у Швейцарській Конфедерації підпорядковує при-
йняття найважливіших  (Конституція)  і важливих  (Закон) 
рішень парламенту контролю з боку виборців за допомо-
гою  референдуму  і  надає  виборчому  корпусу,  крім  того, 
право  виносити  на  голосування  власні  пропозиції  через 
народну  ініціативу.  Народні  права  розвивалися  на  рівні 
кантонів  ще  до  утворення  Швейцарської  Конфедерації, 
і саме там до XIX ст. вони поступово сформувалися.

На противагу плебісцитів, використовуваним у парла-
ментській демократії в додаток в парламентському прав-
лінню  для  легітимації  актуальної  урядової  політики, 
пряме волевиявлення народу в Швейцарській Конфедера-
ції виникло як форма протиставлення «прямого народного 
правління» представницькій системі, як спосіб обмеження 
парламентської  влади  і  контролю  найважливіших  дер-
жавних рішень. Саме з цього і виросла форма правління, 
в  якій  співпрацюють 3  основні  інститути –  уряд,  парла-
мент  і  виборчий  корпус  (народ):  народ  –  за  допомогою 
вищого демократичного способу правотворчості – справж-
нього  волевиявлення  –  приймає  найважливіші  остаточні 
рішення,  парламент  –  важливі,  і  уряд  –  менш  значні 
рішення. Ця  ідея поділу компетенції державних  інститу-
тів за критерієм матеріальної важливості лежить щонай-
менше на тому ж рівні, що і принцип розподілу правових 
норм між джерелами права: конституцією, законом і при-
писом [14, с. 21].

З моменту прийняття Конституції 1848 р. на загально-
національному рівні референдуми проводяться в цій кра-
їні близько 3–4 рази на рік, і зараз їхня загальна кількість 
перевищує понад пів тисячі [15, с. 137].

Незважаючи на  те, що принцип народовладдя в його 
сучасному  форматі  не  був  спочатку  вписаний  в  основи 
швейцарської федеральної держави, він, поза всяким сум-
нівом, давно став його знаковою характеристикою. Можна 
сказати, що  він  став  самодостатнім фактором для швей-
царського  громадянина  і  установчим  елементом  самої 
швейцарської державності [16, с. 65–91].

Знакове, або, якщо завгодно, ідеологічне (центральне) 
місце, яке посідають принцип народовладдя і пряме воле-
виявлення  народу  серед  основ  Конституції,  не  означає, 
що його  застосування  знизило б до мінімуму активність 
виборців.  Кількість  народних  законодавчих  ініціатив, 
висунутих протягом тридцяти років, продовжує збільшу-
ватися. Що стосується факультативного референдуму, то 
після  досить  спокійного  періоду,  який  пішов  за  інтегра-
цією  всіх  великих  партій  у  Федеральній  раді  в  1958  р., 
з  1970  року  він  почав  знову  використовуватися  досить 
активно [17, с. 768].

Швейцарські  конституціоналісти  зауважують,  що 
пряме волевиявлення народу є можливістю громадянина 
висловитися  за  допомогою  голосування  з  конкретного 
питання, іншим, ніж вибори депутатів або посадових осіб, 
способом, причому ця можливість не може залежати від 
«доброї волі» представницьких органів [18, с. 579]. Рефе-
рендум  є  обов’язковим,  якщо  голосування  відбувається 
так, щоб запит із цього приводу не було зроблено групою 
громадян;  він  є факультативним,  якщо  один  голос  пода-
ється тільки щодо певного запиту деякої кількості вибор-
ців. Федеральна Конституція  закріплює й  інститут  ініці-
ативи,  і референдум, хоча  і не  закріплює  їх симетрично. 
Ці  інститути  прямої  демократії  зазвичай  об’єднуються 
поняттям «права народу» [19, с. 444].

Досліджуючи  проблеми  прямого  волевиявлення 
народу як основи конституційного ладу у Швейцарській 
Конфедерації, А. Кочерга зауважує, що характер права на 

референдум  змінюється  залежно  від  предмета,  винесе-
ного  на  розгляд  (це може  бути Конституція,  закон,  між-
народний договір). Його природа різниться в головному: 
право референдуму має абсолютний характер, коли рефе-
рендум стверджує тексти, які не можуть вступити в силу 
без волевиявлення народу; воно є відносним, коли рефе-
рендум проводиться на вимогу певної кількості громадян. 
У першому випадку говоримо про обов’язковий референ-
дум, у другому – про факультативний референдум. Вико-
ристання права референдуму завжди веде до загальнона-
родного голосування. Обов’язковий референдум є у двох 
різних формах: або звичайний, який зупиняє дію актів, які 
є предметом референдуму,  або аброгативний – для  зако-
нів, які безпосередньо не випливають зі змісту Конститу-
ції, і термінових законів [13, с. 21–22].

Швейцарія ж  у XIX  ст. ще  раз  довела  світу  унікаль-
ність  свого  національного  досвіду  локальної  демократії: 
у 1831 р. у кантоні Сен-Галленському було започатковане 
народне  вето  (veto),  у  1845  р.  в  кантоні  Ваадат  почали 
застосовуватися народні законодавчі ініціативи, а з кінця 
XIX ст. в кантонах Шаффгаузен, Люцерн, Золотурн, Аар-
гау  та  Тургау  допускається  застосування  народного  від-
кликання (abberufungsrecht) представницьких органів цих 
кантонів. Поряд з обов’язковими референдумами здобули 
поширення факультативні референдуми [20, c. 98].

С.  Котляревський,  розглядаючи  в  політико-морфоло-
гічному огляді концепт інституту референдуму з погляду 
його  історичних  коренів,  підкреслював  перехід  від  кан-
тональної форми  референдуму  до  союзної:  «Саме  слово 
«референдум»  було  знайоме  швейцарцям  за  їхнім  полі-
тичним  минулим:  так  називали  рішення,  які  в  окремих 
кантонах  – Граубюнден, Валліс  –  приймалися  на  зборах 
представників  і потім передавалися ad  referendum у час-
тині  кантонів,  які  були  основними  політичними  одини-
цями;  від  них  уже  залежало  остаточне  прийняття  або 
відкидання  рішення.  Такий  же  порядок  дотримувався 
і  в  союзі,  який  являв  собою  лише  конгрес  самостійних 
кантонів;  аналогія  з  новим  референдумом  тут  полягала 
в тому, що в обох випадках представництво не мало оста-
точної, вирішальною влади» [21, с. 34–35]. При цьому він 
виділяв в еволюції мирських сходів наступний важливий 
момент,  який  свідчить  про  розширення  народних  зако-
нодавчих  прав:  «Спостерігається,  навпаки,  тенденція  до 
більш  категоричного,  так  би  мовити,  безпосередності  – 
народне veto». Тобто після факультативного референдуму 
далі з’являється референдум обов’язковий і народна ініці-
атива. Відтак центр впливу зміщується від представників 
до виборців» [21, с. 251].

Слід також зазначити, що підтримка інституту народ-
ного вето також не відбувалась одностайно на всій тери-
торії Швейцарії. Зокрема, громади, які перебувають пере-
важно  в  німецькій  частині Швейцарії,  досі  вважають  за 
краще Народну Асамблею (Аssemblée Рopulaire), ніж пар-
ламент. Цей факт пояснюється  історично. А. Сторі пояс-
нює це тим, що у французькій частині,  свідомість само-
врядної громади прищепилася меншою мірою, порівняно 
з німецькою, де кожне покоління було виховане в цій еле-
ментарній «школі свободи» [22, с. 54].

Наприклад, внаслідок окупації Францією всієї Швей-
царії  і  за  рішенням  французької  Директорії  країна  була 
перетворена в унітарну Швейцарську Республіку. 12 квітня 
1798  р.  представники  Союзу  13  швейцарських  кантонів 
прийняли  Конституцію,  створену  за  подобою французь-
кого Основного Закону 1795 р. У ній було обмежено низку 
прав,  зокрема право  громадян на  народне  законодавство 
[23, с. 39].

У Конституції 1801 р., затвердженій Бонапартом, про-
стежувалася  тенденція  до  централізації.  Органами  цен-
тральної влади були Сейм і Сенат, а кантонам надавалося 
обмежене самоврядування. 24 жовтня 1801 р. після черго-
вих переговорів представників унітаристів і федералістів 
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швейцарським Сеймом була розроблена  і прийнята нова 
конституція. Проєкт нової конституції, розробленої феде-
ралістами,  був  схвалений  і  набрав  чинності  27  лютого 
1802  р.  Однак  законодавець  відмовився  від  безпосеред-
ньої  участі  народу  в  управлінні,  встановивши  натомість 
принцип представництва, що напряму суперечив історич-
ним традиціям швейцарських кантонів [24, с. 45].

Слід  зазначити,  що  «унітарний  державний  устрій 
не  прижився  у  звиклих  до  самоврядування  швейцарців, 
і  до кінця лютого – початку березня 1803 р. французька 
влада  була  змушена  повернути  Швейцарії  децентралі-
зовану систему управління [25, с. 444–445]. Того ж року 
за участю Наполеона була розроблена нова Конституція, 
яка увійшла в історію під назвою акта посередництва, або 
Медіаційного акта. «Вона знову заснувала конфедерацію – 
союз окремих 19 кантонів. Усі кантони зберігали свій ста-
тус самостійних республік, конституційно оформили свій 
устрій і демократичний політичний режим. У внутрішніх 
справах  кантони  зберігали  традиційне  самоврядування» 
[24, с. 48–49].

На  думку  Ж.  Блюнчлі,  з  1815  по  1848  рр.  історія 
Швейцарії,  поділяється  на  два  періоди,  межа  між  ними 
зв’язується  1830  р.  Перші  15  років  прийнято  називати 
періодом реставрації, а роки, наступні до 1848 р., – пері-
одом регенерації. Якщо перший період характеризувався 
занепадом  політичних  сил  і  відносним  спокоєм,  то  дру-
гий – появою і розвитком нових поглядів і ідей, виклика-
них низкою хвилювань і революцій [26, с. 495-496].

В. Мамичев виділяє 1829 р. як початок періоду відро-
дження народних прав у великих кантонах. У 1831 р. кан-
тон Сент-Ґаллен ввів у себе народне вето. Услід за Сент-
Ґалленом  народне  вето  вводять  Базель  –  село,  Валліс, 
Люцерн. У 1845 р. кантон Вадт, крім народного вето, вво-
дить також факультативний референдум і народну ініціа-
тиву [23, с. 39].

Інститути  прямої  демократії  отримали  подальший 
розвиток  у  1891  р.  з  введенням  народної  ініціативи  для 
часткової ревізії Конституції. Особливістю цього нововве-
дення стала новизна форми, відповідно до якої формулю-
валася, по суті, сама ініціатива [27, с. 323.] Остання тепер, 
за словами Л. Самородово-Богацької, могла бути виражена 
у формі або тези, що містить тільки загальну вимогу змі-
нити Конституцію  в  принципі шляхом  голосування  «за» 
або  «проти»  її  перегляду,  або  конкретного  проєкту  акта, 
що вносить поправки до Конституції [28, с. 145].

Однак  необхідно  також  зауважити,  що  статистика 
результатів, проведених народних вето у Швейцарії, свід-
чить про те, що «Починаючи з 1848 р., коли Конституція 
Швейцарії  узаконила  інститут  референдуму  та  народної 
ініціативи на рівні федерації, кантону і комуни, по 1971 р. 
в 157 випадках референдуму 63 % були ініційовані Пар-
ламентом і 13 % – виборцями». Загальна характеристика 
референдумів Швейцарії зводиться до констатації консер-

вативності цього  інституту в цей період часу.  «Референ-
дум  має  консервативний  характер.  Більшість  швейцар-
ських референдумів  закінчується підтримкою статус-кво 
і  відхиленням  запропонованих реформ»  [23,  с.  39]. Слід 
зазначити,  що  на  референдумі  у  1972  р.  громадянами 
Швейцарії було відхилено законопроєкт про продаж зброї 
за кордон [30, с. 349].

До  інших  прикладів  використання  народного  вето 
у Швейцарії можна віднести референдум 2013 р. про ска-
сування обов’язкової військової служби, що став одним із 
найбільш дискусійних у швейцарському суспільстві. Під 
час  вказаного  референдуму  населення Швейцарії  висло-
вилося проти скасування загального призову на військову 
службу.  Тобто  73  %  проголосували  «за»  її  збереження. 
Нагадаємо, прихильники обов’язкового  військового при-
зову вважають, що всі молоді люди повинні пройти службу 
в  армії,  а  противники  нарікають  на  дорожнечу  її  утри-
мання.  Зазначимо,  питання  обов’язкової  служби  в  армії 
порушується  на  референдумі  у  Швейцарії  не  вперше. 
Прихильники  обов’язкового  військового  призову  вважа-
ють, що всі молоді люди повинні пройти службу в армії, 
а противники нарікають на дорожнечу її утримання [31].

Висновки. Незважаючи на  те, що  зародження  нових 
форм безпосередньої демократії розпочалося лише остан-
німи  століттями,  формування  інституту  народного  вето 
бере свій початок із стародавніх цивілізацій як засіб обме-
ження  свавілля  представників  влади.  Спочатку  народне 
вето застосовувалось не безпосередньо самим народом, а 
уповноваженою в  інтересах народу спеціальною особою 
чи групою осіб, які виступали проти законів, що, на їхню 
думку, порушують приписи установчих законів, які мали 
на той час прообраз сучасної конституції.

Незважаючи  на  те,  що  народне  вето  вперше  було 
закріплено у французьких конституційних положеннях, 
батьківщиною такого інституту прийнято вважати Швей-
царію,  оскільки  саме  в  цій  країні  народне  вето  отри-
мало  справжній  розвиток,  де  вперше  на  практиці  було 
реалізовано у 1831 р. Розвиток народного вето напряму 
пов’язаний  із  розвитком  швейцарської  державності, 
однак  безпосередньою  передумовою  практичної  реалі-
зації такого інституту у Швейцарії передувало надання 
прямого  виборчого  права  і  права  громадян  на  участь 
у  референдумі.  Проте  слід  зазначити,  що  з  початку 
народне вето було реалізовано на регіональному (муні-
ципальному)  рівні  в  декількох  кантонах,  а  вже  значно 
пізніше,  у  1874  р.,  на  загальнодержавному  рівні  після 
імплементації  такого  інституту  до  Конституції  Швей-
царії.  Згідно  з  конституційною  процедурою,  у  межах 
певного  строку  визначена  кількість  виборців  в  офіцій-
ній формі має право заявити про свою незгоду з прийня-
тим законом, після чого такий в обов’язковому порядку 
виноситься  на  референдум,  де  залежно  від  результатів 
такий закон або скасовується або зберігає силу.
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У статті визначено, що правова політика є сучасним важливим компонентом процесів демократичної трансформації суспільних 
відносин узагалі та формування й функціонування ефективної правової системи суспільства в умовах глобалізації, зокрема визначає 
стратегію і напрям трансформації правової системи.

У сучасних умовах, коли вже ні в кого не викликає сумнівів потреба в децентралізації багатьох функцій державної влади, розвитку 
місцевого самоврядування, стає цілком очевидним, що результативне впорядкування правових і пов’язаних із ними інших відносин на 
регіональному рівні можливе лише у межах правової політики. Вона здатна ефективно регулювати міжнаціональні відносини, особливо в 
регіонах, де тісно переплітаються та взаємодіють інтереси багатьох націй, народностей, окремих груп населення і час від часу виникають 
протиріччя та конфлікти. Правова політика держави має будуватись з урахуванням загроз і висновків глобалізації, передусім із визна-
ченням пріоритетних напрямів юридичного забезпечення національних інтересів країни.

Проаналізовано визначення правової політики як системи правових принципів, теорій, концепцій, ідей, закладених у підвалини пра-
вової діяльності держави, які визначають ступінь взаємних обов’язків і відповідальності держави й особи. За своєю сутністю й соціаль-
ними цілями правова політика є особливим і необхідним компонентом державної політики, засобом юридичної легітимації, закріплення 
й забезпечення політичного курсу країни, санкціонованого волею народу і його політичних лідерів, що здійснюється в діяльності владних 
структур та існує поряд із такими видами державної політики, як економічна, культурна, соціальна, національна, науково-технічна, фінан-
сова. Головним завданням правової політики є нормативне-правове забезпечення реформ, які проводяться в державі. Правова політика 
є могутнім засобом здійснення перетворень у суспільстві.

Ключові слова: правова система, громадянське суспільство, правова політика, правова свідомість, модернізація, глобалізація, 
трансформація, ідеологічний складник правової системи, правова культура, державність.

The article determines that legal policy is a modern important component of the processes of democratic transformation of public relations 
in general, and the formation and functioning of an effective legal system of society in the context of globalization, in particular, determines the 
strategy and direction of transformation of the legal system.

In the current context, when there is no longer any doubt about the need for decentralization of many functions of state power, development 
of local self-government, it is quite evident that effective regulation of legal and related relations at the regional level is possible only within the 
framework of legal policy. It is capable of effectively regulating interethnic relations, especially in regions where the interests of many nations, 
nationalities, particular populations are closely intertwined and conflicts and conflicts arise from time to time. The legal policy of the state should 
be constructed taking into account the threats and conclusions of globalization, first of all determining the priority directions of legal protection of 
the national interests of the country.

The definition of legal policy as a system of legal principles, theories, concepts, ideas, embedded in the foundations of the legal activity 
of the state, which determine the degree of mutual obligations and responsibilities of the state and the individual. By its very nature and social 
goals, legal policy is a special and necessary component of public policy, a means of legal legitimation, consolidation and maintenance of the 
political course of the country, sanctioned by the will of the people and its political leaders, which occurs in the activity of power structures 
and exists alongside such types of public policy, as economic, cultural, social, national, scientific and technical, financial. The main task of 
legal policy is to provide legal and regulatory support to the reforms that are being carried out in the state. Legal policy is a powerful tool for 
transformation in society.

Key words: legal system, civil society, legal policy, legal consciousness, modernization, globalization, transformation, ideological component 
of legal system, legal culture, statehood.

Постановка проблеми.  Серед  наукових  напрямів 
юридичної  науки  XXI  ст.  проблема  правової  політики 
посідає одне з провідних місць, що є досить обґрунтова-
ним, тому що завдяки її вирішенню розв’язуються багато 
інших – як теоретичних, так і практичних – питань. У літе-
ратурі  трапляється  багато  визначень  правової  політики. 
Це пов’язано  з  тією обставиною, що правова політика – 
складне, багатогранне,  інтеграційне явище, яке потребує 
і  відповідних  підходів  до  його  дослідження.  Також  на 
підходах  до  аналізу  правової  політики  суттєвим  чином 
відображається  і  концепція  праворозуміння.  Оскільки 
залежно  від  того,  як  автор  розуміє  право,  усвідомлення 
цього  феномена  буде  різнитися,  що  досить  послідовно 
відобразив В.О. Рудковський [1, c. 42].

Глобалізація  впливає  на  всі  підсистеми  й  елементи 
правової  системи,  зокрема правову політику й правову 
ідеологію, які відграють істотну роль у функціонуванні 

й  розвитку  правової  системи.  В  умовах  глобалізації 
на  правову  політику  держави  покладається  важливе 
завдання – визначати такі напрями діяльності держави, 
які  були  б  соціально  адекватними,  з  одного  боку,  а 
з іншого – містили в собі ефект «випереджального відо-
браження», тобто відображали б стратегічні пріоритети 
держави [2, с. 72]. 

Мета статті –  визначення  ідеологічного  складника 
правової системи суспільства, аналіз його основних ком-
понентів та їхня трансформація під впливом глобалізацій-
них процесів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
щодо розкриття змісту ідеологічного складника розгляда-
ється як вітчизняними, так  і зарубіжними дослідниками, 
серед  яких:  П.М.  Рабінович,  Л.Г.  Удовика,  М.Г.  Хаус-
това,  М.Н.  Марченко,  Т.В.  Кашанина,  В.Д.  Зоркін, 
Д.В. Лук’янов, М.Є. Черкас, І.В. Яковюк та ін.
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Виклад основного матеріалу. Правова  політика 
є сучасним важливим компонентом процесів демократич-
ної  трансформації  суспільних  відносин  узагалі  та  фор-
мування й функціонування ефективної правової системи 
суспільства в умовах глобалізації, зокрема визначає стра-
тегію і напрям трансформації правової системи.

У  сучасних  умовах,  коли  вже  ні  в  кого  не  викликає 
сумнівів потреба в децентралізації багатьох функцій дер-
жавної  влади,  розвитку  місцевого  самоврядування,  стає 
цілком очевидним, що результативне впорядкування пра-
вових і пов’язаних із ними інших відносин на регіональ-
ному рівні можливе лише у межах правової політики. Вона 
здатна ефективно регулювати міжнаціональні відносини, 
особливо в регіонах, де тісно переплітаються та взаємоді-
ють  інтереси багатьох націй, народностей, окремих груп 
населення  і  час  від  часу  виникають  протиріччя  та  кон-
флікти [3, с. 7]. Правова політика держави має будуватись 
з  урахуванням  загроз  і  висновків  глобалізації,  передусім 
визначенням пріоритетних напрямів юридичного забезпе-
чення національних інтересів країни [4, с. 4–5]. 

В узагальненому вигляді правова політика – система 
правових принципів, теорій, концепцій,  ідей, закладених 
у підвалини правової діяльності держави, які визначають 
ступінь  взаємних  обов’язків  і  відповідальності  держави 
й особи. За своєю сутністю й соціальними цілями правова 
політика є особливим і необхідним компонентом держав-
ної політики, засобом юридичної легітимації, закріплення 
й  забезпечення  політичного  курсу  країни,  санкціонова-
ного  волею  народу  та  його  політичних  лідерів,  що  від-
бувається в діяльності владних структур та існує поряд із 
такими видами державної політики, як: економічна, куль-
турна,  соціальна,  національна,  науково-технічна,  фінан-
сова [5, с. 9–10]. Як особлива форма вираження державної 
політики, вона спрямована на забезпечення нормального 
функціонування  громадянського  суспільства,  політичної 
системи  та  є  способом  узаконення,  закріплення  й  здій-
снення  певного  політичного  курсу  в  країні.  Головним 
завданням правової політики є нормативне-правове забез-
печення  реформ,  які  проводяться  в  державі.  Правова 
політика  є  могутнім  засобом  здійснення  перетворень 
у суспільстві.

Правова  політика  держави  знаходить  своє  відобра-
ження в програмно-правових документах, проєктах, кон-
цепціях, заявах, законодавчих актах, зокрема тих, які сто-
суються правозастосовної сфери. Основними суб’єктами, 
які  формують  правову  політику,  є  Президент,  Верховна 
Рада,  Кабінет  Міністрів,  Конституційний  і  Верховний 
Суд,  парламентські  комітети,  депутатський  корпус,  нау-
кові установи, представницькі й виконавчі органи. Велика 
відповідальність  у  розробленні  та  проведенні  правової 
політики  держави  покладена  на  Міністерство  юстиції 
України та його органи на місцях як її основні координа-
тори й генератори.

Формування  державної  політики  України  було  запо-
чатковано ухваленням Парламентом Декларації про дер-
жавний  суверенітет  України  та  проголошенням  Акта 
незалежності, який було підтверджено результатами Все-
українського  референдуму  1  грудня  1991  року.  Наступ-
ним  важливим  кроком  на  цьому  шляху  було  прийняття 
Конституції  1996  року,  яка  закріпила  концептуальні 
положення  нової  правової  політики,  що  відображають 
ідеологію  демократичної,  соціальної,  правової  держав-
ності.  Водночас  процес  вироблення  правової  політики 
значною  мірою  відбувається  під  впливом  міжнародних 
договорів,  які Україна  уклала  з Європейським Співтова-
риством  [6,  с.  29].  В  умовах  усе  більшого  ускладнення 
правового  життя,  яке  виступає  об’єктом правової полі-
тики, та проведеної в сучасній Україні модернізації саме 
остання  (правова  політика)  покликана  відігравати  осо-
бливу роль, оскільки є спеціалізованою політикою у сфері 
права, діяльністю з перетворення юридичних механізмів. 

Ця політика, організовуючи саму правову дійсність, опти-
мізуючи  юридичний  інструментарій,  має  власний  зміст, 
самостійне значення поряд з іншими видами політики, які 
здійснюються державою. 

На  сучасному  етапі  правова  політика  держави  пере-
живає новий етап свого розвитку, який характеризується 
інституціоналізацією  у  сфері  прийняття  політичних 
рішень, у науковій спільноті  та правовій реальності. Це, 
відповідно, потребує визначення таких елементів правової 
політики, як вихідні концептуальні положення концепції, 
її поняття та ознаки, найбільш оптимальні форми її реалі-
зації, проблеми, які заважають концептуалізації правової 
політики,  питання,  що  пов’язані  з  об’єктивізацією  Кон-
цепції  правової  політики  як  доктринального  документа 
тощо.  Концепція  правової  політики  –  це  система  теоре-
тичних положень, що фіксують досягнутий рівень право-
вого розвитку й визначають цілі, принципи, перспективи 
і  напрями  вдосконалення  основоположних  механізмів 
правового регулювання  і правозастосовної практики, що 
найбільш ефективно функціонує у формі доктринального 
документа.  У  зв’язку  з  цим  слід  зазначити,  що  відсут-
ність формалізованої Концепції  правової  політики поро-
джує значні труднощі стосовно визначення пріоритетних 
напрямів правової політики держави.

Під  час  визначення  основних  напрямів  формування 
і  розвитку  правової  політики  на  цьому  етапі  розбудови 
української державності та її правової системи необхідно 
зважати  на  низку  таких  завдань, реалізація яких набула 
актуального значення для України: 1) досягнення такого 
стану  розвитку  вітчизняної  правової  системи,  за  якого 
право  буде  особливим  механізмом,  покликаним  реалі-
зувати  й  підтримувати  сталий  і  безперервний  характер 
функціонування  суспільства  й  держави  в  заданих  пара-
метрах,  тобто  має  ітися  про  здійснення  правом  функції 
відтворення  створюваного  державного  ладу,  політичної 
та  економічної  систем;  2)  забезпечення  захисту  та  охо-
рони прав і свобод людини та громадянина; 3) відповідно 
до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною 
і  Європейським  Співтовариством  першочергового  зна-
чення  під  час  формування  та  здійснення  правової  полі-
тики держави набуває реалізація завдання щодо адаптації 
законодавства  України  до  вимог  законодавства  ЄС.  Але 
адаптуючи законодавство України, необхідно забезпечити 
не лише його відповідність aquis communautaire, а й забез-
печити  механізм  його  виконання,  оскільки  часто  навіть 
найдосконаліший  нормативний  акт  на  практиці  досить 
складно реалізувати. Виокремлюють у зв’язку із цим два 
аспекти адаптації законодавства: формальний, що перед-
бачає приведення національного законодавства у відповід-
ність до aquis communautaire, та практичний, що полягає 
у  створенні  умов,  необхідних  для  застосування  адапто-
ваного  законодавства  [7,  с.  37];  4)  урахування принципу 
історизму у формуванні правової бази нашої державності, 
тобто  забезпечення  безперервності,  поступовості  проце-
сів, що  відбуваються  в  суспільстві,  яке  накопичує  певні 
традиції,  має  безпосередню  причетність  до  організації 
правових  форм  діяльності  всіх  гілок  влади  [8,  с.  511];  
5) політика у сфері правозастосовної діяльності й нагляду 
за  виконанням  законів  та  інших  нормативних  правових 
актів;  6)  сприяння  підвищенню  рівня  правосвідомості 
та  правової  культури  особистості,  посадових  осіб  дер-
жавних  органів  і  суспільства  загалом,  подолання  право-
вого нігілізму й інших проявів деформації правової свідо-
мості [6, с. 30–31].

Як  зазначають О.В. Малько  та О.Ю. Саломатін,  пра-
вова політика – це неминучий елемент правового розви-
тку суспільства, особливо сучасного суспільства [9, с. 12]. 
Правова політика покликана здійснювати управління про-
цесами  правового  розвитку  конкретної  країни,  підвищу-
вати  ступінь  упорядкованості  та  організації юридичного 
буття. Вона являє собою систему пріоритетів у юридичній 
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діяльності, у правовій сфері, засновується на загальновиз-
наних нормах міжнародного права,  знаходить своє пере-
важне вираження у правових актах та юридичній ідеології 
країни.  Досить  аргументовано  підкреслюється  в  літера-
турі, що «результатом правової політики слугує не тільки 
певна  спрямованість  законодавства,  але  й  певна  ідеоло-
гія…» [10, с. 99].

Необхідність  виникнення  правової  політики  перш  за 
все  пов’язана  з  необхідністю  постійного  вдосконалення 
права,  правового  регулювання,  з  потребою  цілеспрямо-
вано змінювати правову систему та визначати вектор пра-
вового розвитку суспільства. У кінцевому підсумку саме 
правове  життя  «покликало»  до  себе  на  службу  правову 
політику.

Тут цілком доречною є  аналогія: наприклад, на  соці-
альний  розвиток,  соціальну  систему  та  соціальне  життя 
покликана  впливати  соціальна  політика;  на  економіч-
ний  розвиток,  економічну  систему  та  економічне  життя 
суспільства покликана впливати економічна політика; на 
правовий  розвиток,  правову  систему  та  правове  життя 
суспільства  покликана  цілеспрямовано  впливати  саме 
правова політика. 

Отже, правова політика як фактор модернізації укра-
їнської  правової  системи  покликана:  1)  упорядковувати 
юридичну інформацію в правовій системі; 2) налагодити 
внутрішні зв’язки між елементами правової системи (пра-
вом, юридичною практикою, панівною правовою ідеоло-
гією та  ін.);  3) організувати взаємодію правової  системи 
та  її  елементів  з  економічною,  політичною,  моральною 
та іншими системами та її окремими елементами; 4) ство-
рити умови для ефективної взаємодії національної та між-
народної правових систем.

За  часів  незалежності  пріоритетами правової полі-
тики в Україні традиційно визначалися такі: 1) побудова 
правової  держави  й  громадянського  суспільства;  2)  удо-
сконалення  законодавства  і  практики його  застосування; 
3)  створення надійної  правової  бази  державних  реформ; 
4)  підтримка  самостійності  й  незалежності  вітчизняної 
юриспруденції; 5) боротьба зі злочинністю; 6) зміцнення 
охорони й захисту прав людини; 7) подолання правового 
нігілізму  й  ідеалізму,  підняття  рівня  правової  культури 
населення та інше [11, с. 112]. 

Отже, правова політика є породженням модернізації, 
тобто вона є результатом пошуку осучасненою державою 
нових  схем  управління  правового життя, що модернізу-
ється з метою реалізації принципів законності, правової 
рівності та справедливості. Відповідно, можливо виокре-
мити такі складники правової модернізації: 1) конститу-
ціоналізація права, тобто пріоритетний розвиток його на 
підставі поваги прав людини та створення системи розпо-
ділу влади; 2) поновлення та диференціація права внаслі-
док  зміни моделі  економічного  розвитку;  3)  гуманізація 
кримінальної політики та раціоналізація виконання пока-
рань;  4)  оптимізація  судочинства;  5)  професіоналізація 
юридичної науки та юридичної освіти.

Правова  політика  враховує  наявну  в  країні правосві-
домість, перш за все у її масовому, побутовому сегменті. 
Але навіть  за  істотного  динамізму правосвідомості  вона 
здатна створити атмосферу, у якій діє право, забезпечити 
стійкість правової системи, що трансформується, завдяки 
наявності  в  її  підставі  якоїсь константи  [12,  с.  611–612], 
насамперед  моральних  установок  –  справедливості, 
обов’язковості,  солідарності,  взаємодопомоги,  толерант-
ності, колективізму та ін.) [13, с. 86–87]. Ці глибинні цін-
ності менталітету суспільства залишаються незмінними за 
всіх модифікацій економічних і політичних (розвиваються 
скоріше економічних) відносин та забезпечують легітим-
ність усього соціального устрою.

Неможливо не визнати, що в умовах переходу укра-
їнського  суспільства  у  новий  якісний  стан  більшість 

населення  втягується  у  конституційно-правові  пере-
творення,  оскільки  воно  усвідомлює  безпросвітність 
своєї колишньої правової орієнтації. Змінюються значні 
моделі  правової  поведінки  та  стереотипи  правосвідо-
мості. Значну роль у цьому відіграє моральна та полі-
тична  правосвідомість.  Саме  на  їхній  основі  розпочи-
нається  формування  правосвідомості  та  відбувається 
його еволюція. Відповідно, у міру визрівання системної 
суспільної кризи правосвідомість загалом здатна випе-
реджати трансформацію правової системи. Однак воно 
втрачає таку здатність, коли правову реальність охоплю-
ють системні протиріччя. Унаслідок цього правосвідо-
мість, яка формується разом із політичними та іншими 
протиріччями та коливаннями, відстає у  своєму русі – 
у нестабільній обстановці вона набуває нерівномірного 
характеру розвитку [14, с. 93–95].

Наступний елемент у складі ідеологічної підсистеми – 
правова культура -   це  елемент, що  сформувався  у  про-
цесі взаємодії права та культури. Сьогодні проблема під-
вищення  її рівня виступає як гарантія розвитку правової 
держави та модернізації правової системи. 

Правова  культура  –  це  соціальний  організм,  який 
постійно еволюціонує. Отже, правова культура характери-
зується  створенням,  утвердженням,  збереженням  і  тран-
сляцією  правових  цінностей.  Фактично  вона  утворює 
систему всіх позитивних проявів функціонуючої правової 
дійсності,  яка  концентрує  в  собі  досягнення  юридичної 
освіти,  науки  та  практики.  Вона  виступає  внутрішньою 
духовною стороною правової системи та пронизує право-
свідомість, право, правовідносини, законність  і правопо-
рядок, правотворчу, правозастосовну та інші види право-
вої діяльності [15, с. 5, 6].

Людству  загалом  і  кожному  народу  зокрема  необ-
хідна  морально-ціннісна,  правова  система  координат. 
Пронизуючи  суспільне  буття  та  свідомість,  правові 
цінності слугують джерелом, «контрольним еталоном» 
мотивації поступків людей. Охоплюючи всі сфери сус-
пільного  життя,  система  цінностей  та  відповідних  їй 
принципів  засновується  на  історичному  досвіді  люд-
ства. Безумовно, цінності можуть  змінюватися,  та при 
цьому  іноді  радикально.  Зміни  історичних  умов  відо-
бражаються на стані правової культури. На етапі пере-
ходу  від  однієї  моделі  державності  до  іншої  спостері-
гається,  з  одного  боку,  критика  попередньої  системи 
цінностей,  а  з  іншого  –  формування  нових  цінностей 
і  принципів.  Не  заперечуючи  цієї  закономірності,  все 
ж  слід  визнати,  що  перехід  до  нового  якісного  стану 
правової  культури  не  може  супроводжуватися  повною 
відмовою від попередніх правових досягнень. У право-
вих цінностях  і  традиціях сконцентровано позитивний 
досвід попередніх поколінь, який дає змогу суспільству 
обирати оптимальний шлях подальшого державно-пра-
вового розвитку. Саме  тому правова  культура  відобра-
жає нерозривну єдність минулого (історична традиція), 
сучасного  стану  правової  системи  та  суспільних  уяв-
лень про його майбутній (бажаний) стан [16, с. 643].

Правова культура має місце тоді, коли має місце сис-
тематичне  відтворення  єдності  правових  знань,  пере-
конань,  цінностей  і  практичної  діяльності  з  їхньої  реа-
лізації у нормі поведінки, що стало загальним правилом 
[17, с. 121, 122]. 

Висновки. Отже, увесь модернізаційний курс Україн-
ської держави повинен бути спрямований на забезпечення 
прав  і  свобод  людини  та  громадянина,  оскільки  вони 
визнаються  вищою  цінністю  на  конституційному  рівні. 
Простим, таким, що лежить на поверхні, критерієм необ-
хідності  проведення  правової  політики  у  сфері модерні-
зації правової системи є її спрямованість на забезпечення 
прав і свобод її громадян, якої б інноваційної сфери сус-
пільних відносин це не торкалося. 
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У статті здійснено розгляд загальнотеоретичного співвідношення головної форми безпосередньої участі громадян у правотворчос-
ті – референдуму – з іншими формами безпосередньої участі громадян у правотворчості – народним вето, народною правотворчою 
ініціативою, парламентськими слуханнями, слуханнями в комітетах, громадським обговоренням та електронними консультаціями. Здій-
снено аналіз основної форми безпосередньої участі правотворчості Українського народу – референдної правотворчості, визначено її 
зміст. Простежено розвиток форм безпосередньої участі громадян у правотворчості в зарубіжних країнах. Досліджено особливості кон-
ституційно-правового регулювання народного вето, народної законодавчої ініціативи, парламентських слухань, слухань у комітетах в 
Україні та інших країнах, зокрема в Австрії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Данському Сполученому Королівстві, Киргизстані, Німеччині, 
Російській Федерації, Сполучених Штатах Америки, Швейцарській Конфедерації тощо. Визначено особливості реалізації форм безпо-
середньої участі громадян у правотворчості у різних країнах.

Здійснено характеристику основного законодавства України, Конституції України, Закону України «Про всеукраїнський референдум» 
від 6 листопада 2012 року та Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» від 3 липня 1991 року щодо головної форми 
безпосередньої форми правотворчості Українського народу – референдної правотворчості. Описано їхній зміст і причини їх припинення. 
Запропоновано вдосконалити процедуру контролю за результатами здійснення обов’язкових рекомендацій, які оформлені у правовому 
акті Верховної Ради України та були прийняті після слухань, створивши Національне агентство України з питань контролю за результа-
тами здійснення обов’язкових рекомендацій, які оформлені у правовому акті Верховної Ради України та були прийняті після слухань, і 
прийняти відповідний законопроєкт. Запропоновано створити доступну для всіх систему, завдяки якій населення матиме змогу дізнава-
тися інформацію про проведення слухань, зміст рекомендацій для учасників і хід виконання таких рекомендацій. Також запропоновано 
прийняти новий Закон «Про всеукраїнський референдум», положення якого будуть формуватися на європейських стандартах, особливо 
враховуючи позицію Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії).

Ключові слова: референдум, безпосередня участь громадян у правотворчості, правотворча ініціатива, народне вето, громадське 
обговорення, електронні консультації.

In this article the general theoretical relation of the main form of direct participation of citizens in law-making – a referendum with other forms 
of direct participation of citizens in law-making – people’s veto, people’s law-making initiative, parliamentary hearings, hearings in committees, 
public discussions, is considered. The analysis of the main form of direct participation of lawmaking of the Ukrainian people – reference 
lawmaking, its content is determined. The development of forms of direct participation of citizens in law-making in foreign countries is monitored. 
The peculiarities of the constitutional and legal regulation of the people’s veto, the people’s legislative initiative, parliamentary hearings, hearings 
in committees in Ukraine and other countries, in particular in Austria, Azerbaijan, Belarus, Georgia, the Danish United Kingdom, Kyrgyzstan, 
Germany, the Russian Federation, the United States, the Russian Federation The Swiss Confederation and the like. The features of realization 
of forms of direct participation of citizens in law-making in different countries are determined.

The basic legislation of Ukraine, the Constitution of Ukraine, the Law of Ukraine “On the All-Ukrainian Referendum” of November 6, 2012 and 
the Law of Ukraine “On the All-Ukrainian and Local Referenda” of July 3, 1991 on the main form of direct lawmaking of the Ukrainian people – 
reference lawmaking, have been implemented. Their contents and reasons for their termination are described. It is proposed to improve the 
procedure for monitoring the results of the implementation of mandatory recommendations, which were formulated in a legal act of the Verkhovna 
Rada of Ukraine and adopted after the hearings, creating a National Agency of Ukraine for monitoring the results of the implementation of 
mandatory recommendations, which are formulated in a legal act of the Verkhovna Rada of Ukraine and were adopted after the hearings and 
passed the relevant bill. It is proposed to create a system that is accessible to all, so that the public will be able to find out information about the 
hearings, the content of the recommendations for participants and the course of implementation of such recommendations. It is also proposed to 
adopt a new Law on All-Ukrainian Referendum, the provisions of which will be based on European standards, especially taking into account the 
position of the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission).

Key words: referendum, direct participation of citizens in law-making, law-making initiative, popular veto, public discussion, electronic 
consultations.

Постановка проблеми та актуальність роботи. 
Нині у світі відбувається реформування правових інсти-
тутів, саме тому дослідження теоретичних засад право-
творчості народу набуває особливої актуальності у про-
цесі  розподілу  правотворчих  функцій  між  державою 
та  народом.  У  нашій  країні  поширеною  формою  без-
посередньої  участі  громадян  у  правотворчості  є  рефе-
рендум, однак для формування демократичної правової 
держави необхідно реалізувати різні форми безпосеред-
нього народовладдя. Для того, щоб їх реалізувати, спо-

чатку необхідно з ними ознайомитися та визначити їхнє 
співвідношення  з  референдумом  для  виявлення  більш 
перспективних  для  країни  форм  безпосередньої  участі 
громадян у правотворчості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останні 
дослідження в цій темі пов’язані з аналізом перспектив-
них форм участі народу у правотворчості для виявлення 
особливостей  співвідношення  референдуму  з  іншими 
формами  правотворчості.  Такі  дослідження  прово-
дили  у  своїх  роботах О.С.  Білоус, О.А.  Грабильнікова,  
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В.М. Корчак, Ю.Р. Мірошниченко, О.М. Мудра, В.Ф. Несте-
рович,  В.Ф.  Погорілко,  Т.О.  Рябченко,  І.Ю.  Средницька 
та інші.

Мета статті – визначення  співвідношення  референ-
думу з іншими формами безпосередньої участі громадян 
у правотворчості.

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи зарубіжні 
та  вітчизняні  праці  вчених,  можна  зробити  висновок, 
що  головною  формою  безпосередньої  участі  громадян 
у правотворчості є референдум. Референдум – це форма 
безпосередньої  форми  правотворчості  Українського 
народу.  Зміст  референдної  правотворчості  визначають 
нормативно-правові  акти,  які  були  схвалені  на  рефе-
рендумі, а головним суб’єктом референдної правотвор-
чості  є  народ.  Однак  більшість  дослідників  звертають 
свою увагу й на інші форми безпосередньої правотвор-
чості народу. Російський правознавець В.М. Руденко до 
інститутів, що регулюють безпосередню правотворчість 
народу, відносить народне вето, загальні збори громадян, 
референдум і народну правотворчу ініціативу [1, с. 14]. 
Д. Шмідт стверджує, що є дві головні форми правотвор-
чості – це «referendum» та «initiative» [2]. Подібної пози-
ції дотримуються й наші вітчизняні дослідники у своїх 
працях [3, с. 29].

Слід зауважити, що в Україні народне вето та право-
творча ініціатива юридично не закріплені. Вважається, що 
це є суттєвим недоліком щодо народного волевиявлення.

Правотворча ініціатива дає змогу зробити участь гро-
мадян  у  правотворчому  процесі  більш  широкою,  однак 
деякі  ініціативи можуть бути спрямовані на задоволення 
корпоративних  інтересів,  які не  сходяться  з державними 
інтересами.  Отже,  спочатку  необхідно  дослідити  прак-
тику зарубіжних країн із застосування правотворчої ініці-
ативи,  тому що без необхідних  знань цей  інститут може 
бути  спрямований  на  задоволення  політичних  інтересів. 
Народне ж вето можна використовувати задля скасування 
певного закону чи його положень.

Визначимо  головні  характеристики  інститутів  народ-
ного  вето  та  народної  правотворчої  ініціативи.  Закордо-
ном  правотворча  ініціатива  виступає  інститутом,  який 
визначає, що певна кількість громадян може пропонувати, 
наприклад, проєкти закону тощо. Є конституційна та зако-
нодавча  ініціативи. На державному рівні народна право-
творча ініціатива закріплена у Білорусі, Грузії, Швейцарії 
та інших країнах.

Т.О.  Рябченко  вважає, що  є  декілька  варіантів  інсти-
туту  правотворчої  ініціативи  народу.  Згідно  з  першим 
варіантом, ініціатива громадян виноситься на всенародне 
голосування поза представницьким органом влади (народ 
ухвалює  нормативно-правові  акти  поза  парламентом). 
У  цьому  випадку  необхідно  лише  зібрати  підписи  для 
проведення  референдуму  щодо  нормативно-правового 
акта.  Також можна  зазначити, що  в  цьому  випадку  роль 
представницького органу мінімальна. Відповідний орган 
влади не може внести якісь зміни чи доповнення. Другий 
варіант  передбачає,  що  ініціатива  громадян  якраз  таки 
вноситься до представницького органу для розгляду, а вже 
потім виноситься на голосування. У цьому випадку народ 
так  само  відіграє  головну  роль,  але  представницький 
орган державної влади має певний вплив і може висунути 
альтернативний  законопроєкт.  За  третім  варіантом,  іні-
ціатива  громадян  подається  до  представницького  органу 
для розгляду та прийняття. Якщо представницький орган 
державної  влади  погоджується  прийняти  закон  без  змін, 
то на подальший розгляд законопроєкт не виноситься за 
межі  органу.  Отже,  народ  не  може  виявляти  свою  волю 
в  цьому  випадку  шляхом  безпосередньої  участі  в  при-
йнятті  рішення  щодо  законопроєкту.  Останній  варіант 
передбачає,  що  ініціатива  громадян  вноситься  до  пред-
ставницького органу державної влади, який самостійно їх 
розглядає та приймає. Такий спосіб поширений в Австрії 

та Італії. У цих країнах головну роль відіграє саме пред-
ставницький орган [4].

Наші співвітчизники розуміють «народну законодавчу 
ініціативу»  як  право  громадян  висунути  законопроєкт, 
який парламент має розглянути. Отже, українські право-
знавці  характеризують  народну  ініціативу  як  інститути, 
які поєднані з діяльністю парламенту. Однак закордоном 
такий  спосіб  не  мав  успіху. Отже,  якщо  певна  кількість 
громадян підтримає ініціативу і вона буде реалізована пар-
ламентом чи самим народом, то можливе буде прийняття 
нормативно-правового акту.

Згідно з Конституцією України право законодавчої іні-
ціативи у Верховній Раді України належить Президентові 
України, народним депутатам України та Кабінету Міні-
стрів  України.  Законопроєкти,  визначені  Президентом 
України як невідкладні, розглядаються Верховною Радою 
України  позачергово.  Хоча  й  у  Білорусі  та  Киргизстані 
народна правотворча ініціатива закріплена на державному 
рівні, на практиці вона не є ефективною, тому що в країнах 
дуже низький рівень політичної активності у населення. 

У  Російській  Федерації  були  спроби  прийняття 
закону щодо правотворчої ініціативи, однак усі вони були 
невдалі.  У  Росії  громадяни  можуть  здійснювати  право-
творчу  ініціативу на місцевому та регіональному рівнях. 
У  Грузії  та  Азербайджані  правотворча  ініціатива  лише 
набула закріплення в Конституції країни та перебуває на 
етапі формування. 

У деяких штатах США виборці мають право запропо-
нувати законопроєкт із будь-якого питання, що належить 
до  компетенції штату,  присутнє  право  населення  зміню-
вати текст законопроєкту до і після набуття ним чинності. 
Також  якщо  виникне  ситуація,  за  якої  не  вистачатиме 
голосів на підтримку правотворчої  ініціативи, то можли-
вий збір додаткових підписів.

З народною ініціативою тісно пов’язане народне вето. 
Зараз інститут «народного вето» – це інститут безпосеред-
ньої демократії, який є формою реалізації народом права на 
правотворчість. Завдяки народному вето в народу є право 
відхиляти шляхом референдної правотворчості закони чи 
їхні положення, які були прийняті представницьким орга-
ном державної влади та приведені в дію [5, с. 17; 6, с. 16].

Вважається,  що  «народне  вето»  є  різновидом  відхи-
ляючого референдуму,  тому слід  звернути увагу на його 
ознаки.

Узагалі,  необхідність  у  скасувальному  голосуванні 
з’являється лише в одному випадку – якщо правотворчий 
процес  завершився  і  нормативно-правовий  акт  набрав 
чинності. Народ має право заборонити закон, який не від-
повідає їхнім інтересам. Використавши право «вето», гро-
мадяни припиняють дію закону. У цьому і є головна від-
мінність цього  інституту від  іншого референдуму. Отже, 
«народне вето» має повністю  заперечувальний характер, 
тому що скасовує акт повністю.

«Народне  вето»  широко  застосовується  у  Швейцар-
ській  конфедерації.  У  тексті  Федеральної  конституції 
Швейцарії  темі  референдуму  присвячена  глава  одного 
з  розділів.  Стаття  141  Розділу №  4  описує  саму  проце-
дуру проведення факультативних  референдумів,  на  яких 
власне виборці країни можуть використовувати «народне 
вето». Конституція Швейцарської Конфедерації була при-
йнята  в  1874  році,  відтоді  в  країні  відбулось  приблизно 
190  факультативних  референдумів,  вони  були  проведені 
майже  щороку.  Щодо  спроб  провести  саме  «народне 
вето», то їх налічують близько 225. Останній референдум 
відбувся 19 травня 2019 року. У бюлетенях цього референ-
думу було лише два питання – прийняття реформування 
пенсійного  фінансування  та  контроль  за  вогнепальною 
зброєю. Обидва питання набрали понад 60 % голосів «за» 
та були прийняті.

Конституція  Королівства  Данія  також  передбачає 
«народне вето». У статті 42 Конституції прописано пункти 
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для  ініціювання  та  проведення  відхиляючих  референду-
мів. Процедура такого референдуму була ініційована лише 
один  раз.  31  травня  1963  року  в  парламенті  прийняли 
10 земельних законів. Депутати партій зібрали підписи для 
проведення референдуму з чотирьох законів із 10. Перший 
закон полягав у тому, що кожна особа, яка купувала землі 
сільськогосподарського призначення, мала проживати на 
ньому мінімум 6 місяців. Другий закон стверджував, що 
у разі продажу ділянок землі сільськогосподарського при-
значення  держава  буде  отримувати  першочергове  право 
на купівлю цієї землі. Третій закон схожий із другим, але 
він стосувався нерухомості. Четвертий закон мав створити 
список певних територій, які мають велике значення для 
суспільства.  25  червня  1963  року  відбувся  референдум. 
Виборці  проголосували  проти  всіх  чотирьох  законів,  а 
разом із ними були відкликані й інші шість.

Як і в Данії, можливість для застосування «народного 
вето» в австрійців була лише одна – у листопаді 1978 року 
відбувся референдум, завдяки якому виборці могли затвер-
дити або відхилити Закон про мирне використання ядер-
ної енергетики, проведення цього референдуму було спри-
чинено запуском атомної електростанції «Цвентендорф». 
Результати  цього  референдуму  вирішили,  що  цей  закон 
буде  відхилено,  адже  50,5  %  проголосували  «проти». 
Після цього референдуму атомна енергетика в Австрії не 
використовується, а електростанція була демонтована [7].

В Україні поширеними формами впливу народу на пра-
вотворчість є обговорення проєктів законів шляхом участі 
громадян у парламентських слуханнях, слуханнях парла-
ментських  комітетів  тощо.  Проведення  парламентських 
і комітетських слухань закріплено в Конституції України, 
Законі України «Про Регламент Верховної Ради України» 
від 10 лютого 2010 року № 1861-VI, Закон України «Про 
комітети Верховної Ради України» від 4 квітня 1995 року 
№ 116/95-ВР [8; 9]. 

Предметом обговорення на парламентських слуханнях 
є питання, що стосується суспільних інтересів і потребу-
ють законодавчого врегулювання. Наслідок слухання – це 
видання обов’язкових до виконання рекомендацій. Однак 
процедура контролю за результатами їх виконання потре-
бує вдосконалення.

Слухання в комітетах законодавчого органу є офіцій-
ним  заходом,  під  час  якого  депутати  отримують  стислу 
інформацію з якогось певного питання від органів вико-
навчої  влади,  представників  громадськості.  Головний 
недолік такої процедури – немає загальнодоступної інфор-
мації  про  порядок  денний  слухань,  час  та місце  їхнього 
проведення, зміст рекомендацій учасників і хід виконання 
цих рекомендацій.

Традиційними  учасниками  парламентських  і  комі-
тетських  слухань  є  члени  парламенту. Однак  законодав-
ство  різних  країн  може  передбачати  можливість  участі 
в комітетських слуханнях лише членів певного комітету. 
Наприклад, у Сполучених Штатах Америки Конгрес може 
заборонити усім конгресменам брати участь у слуханнях, 
які  не  належать  до  певного  комітету.  Окрім  членів  пар-
ламенту,  учасниками  можуть  бути  представники  органи 
виконавчої влади та місцевого самоврядування, політич-
них партій, наукових установ тощо.

У  США  слухання  в  Конгресі  –  це  головна  форма 
початку  збору  та  аналізу  інформації  на  перших  стадіях 
підготовки до прийняття політичного рішення. Слухання 
є універсальним засобом збору інформації, який викорис-
товується  комітетами  для  вирішення  питань,  пов’язаних 
із політикою та контролю за діяльністю виконавчої влади.

Німеччина  – ще  одна  країна,  де  застосовуються  слу-
хання.  Слухання  в  комітетах  можуть  бути  проведені  на 
етапі,  коли відбувається детальний  аналіз  законопроєкту 
в комітеті, у цей час вислуховують різні політичні пози-
ції,  пропозиції,  розробляють,  якщо  необхідно,  компро-
місний варіант законопроєкту. Слухання може допомогти 

зібрати необхідну  інформацію, привернути увагу народу 
до цього питання. За необхідності комітет може організу-
вати громадське слухання, у якому учасниками будуть екс-
перти, представники зацікавлених груп та інші особи, які 
зможуть  надати  необхідну  інформацію  з  цього  питання. 
Витрати експертам та особам, що надають певну інформа-
цію, повинні бути відшкодовані згідно з офіційним запро-
шенням, із приводу якого було винесено рішення комітету 
за попередньо отриманої згоди президента [10].

Слід зазначити, що в Україні дієвими формами участі 
громадян у правотворчому процесі  є  громадське обгово-
рення чи електронні консультації, які проводяться згідно 
з  Порядком  проведення  консультацій  з  громадськістю 
з  питань  формування  та  реалізації  державної  політики, 
затвердженим  Постановою  Кабінету  Міністрів  України 
від 3 листопада 2010 року № 996 [11]. 

Найголовнішими умовами щодо проведення консуль-
тацій є гласність і прозорість. А саме тому громадськість 
повинна знати, де і як будуть проводитися майбутні кон-
сультації, що саме на них буде обговорюватися, які вони 
можуть мати наслідки тощо.

Інформація щодо організації громадського обговорення 
оприлюднюється  у  рубриці  вебсайту  виконавчої  влади  – 
«Консультації з громадськістю». Громадське обговорення 
починається  з офіційного опублікування  інформаційного 
повідомлення  про  його  проведення.  Термін  проведення 
такого обговорення – 15 днів. Учасники в усній та пись-
мовій  формах  можуть  подавати  свої  зауваження  та  про-
позиції.  За  результатами  обговорення  орган  виконавчої 
влади зобов’язаний підготувати звіт. Електронні консуль-
тації з громадськістю проводяться у підрубриці «Електро-
нні  консультації  з  громадськістю».  Під  час  проведення 
електронних  консультацій  із  громадськістю  виконавча 
влада має  опублікувати  на  сайті  «Громадянське  суспіль-
ство і влада» повідомлення про проведення електронних 
консультацій,  текст  проєкту  акта,  який  виноситься  на 
обговорення. Слід  зазначити, що брати  участь  в  обгово-
ренні  законопроєктів  може  брати  будь-який  користувач 
мережі  Інтернет,  який має  бути  зареєстрований  на  сайті 
«Громадянське суспільство і влада». Користувачі можуть 
оцінювати  проєкт  і  його  складники,  писати  зауваження 
та пропозиції. За результатами таких консультацій також 
готується звіт [12, с. 60–65]. 

Звіт про результати проведення таких консультацій із 
народом,  як  громадське  обговорення  та  електронні  кон-
сультації,  публікуються  прийнятими  способами  не  піз-
ніше двох тижнів після прийняття рішень за результатами 
обговорення. 

Отже,  можна  зазначити,  що  громадське  обговорення 
подібне до референдної правотворчості, адже їхній пред-
мет може бути однаковим. Але на референдумі народ при-
ймає нормативно-правовий акт шляхом голосування, а на 
обговоренні кінцеве рішення щодо нормативно-правового 
акта приймається державою, а саме спеціально уповнова-
женими органами.

В Україні темі референдуму присвячено третій розділ 
Конституції  [13].  3  липня  1991  року  Верховною  Радою 
Української  Радянської  Соціалістичної  Республіки  був 
прийнятий Закон «Про всеукраїнський та місцеві референ-
думи». Цей закон визначав загальні положення референ-
думу; порядок призначення референдумів; підготовку до 
проведення  референдумів;  порядок  голосування  і  визна-
чення  підсумків  референдуму;  опублікування,  введення 
в дію, зміну або скасування законів чи інших рішень, які 
були прийняті на референдумі. Окрім того, у законі була 
окрема глава про дорадче опитування громадян України, 
тобто  глава  про  консультативний  референдум.  Однак 
цей закон втратив чинність на підставі прийняття нового 
закону [14].

6 листопада 2012 року Верховна Рада України прийняла 
Закон «Про всеукраїнський референдум». Цей закон мав 
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більше уточнень щодо референдної правотворчості. Закон 
також  визначав  загальні  положення  референдуму,  поря-
док  проголошення  (призначення)  всеукраїнського  рефе-
рендуму, його організацію та проведення, процес голосу-
вання  та  встановлення  результатів  референдуму,  правові 
наслідки  всеукраїнського  референдуму,  засади  оскар-
ження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються про-
цесу  референдуму.  Закон  був  доповнений  положеннями 
про  відповідальність  за  порушення  законодавства  щодо 
всеукраїнського референдуму, про агітацію референдуму, 
про  гарантії  діяльності  суб’єктів  процесу  референдуму 
та офіційних спостерігачів, про фінансове та матеріальне 
забезпечення  підготовки  та  проведення  всеукраїнського 
референдуму, про списки учасників всеукраїнського рефе-
рендуму, а також про комісії референдуму [15].

Нині  в  Україні  відсутній  закон  щодо  референдної 
правотворчості, оскільки 26 квітня 2018 року Конститу-
ційний Суд України визнав Закон «Про всеукраїнський 
референдум»  неконституційним.  Під  час  винесення 
рішення  Конституційний  Суд  України  наголосив,  що 
ухвалення  актів  Верховною  Радою  України  на  її  засі-
даннях  має  виконуватися  шляхом  особистого  голосу-
вання народними депутатами України. Конституційний 
Суд України вважає, що це є достатньою підставою для 
визнання  цього  закону  неконституційним.  Також  наго-
лошується, що Верховна Рада за допомогою звичайного 
закону  врегулювала  відносини,  які  повинні  регулюва-
тися Конституцією України.

Висновки і пропозиції. Отже,  окрім  референдуму 
як  форми  безпосередньої  участі  громадян  у  правотвор-
чості, є правотворча ініціатива, народне вето, електронні 
консультації  чи  громадське  обговорення  законопроєктів 
тощо.  За  народної  ініціативи  передбачається  формулю-
вання та підтримка з боку певної кількості громадян іні-
ціативи, унаслідок реалізації якою народом або ж парла-

ментом може  бути  прийнятий  нормативно-правовий  акт, 
а  на  референдумі  народ  є  головним  учасником  під  час 
створення  та  розгляду  нормативно-правового  акта,  схва-
люючи шляхом  голосування.  «Народне  вето»  допомагає 
народу скасувати закон, який не задовольняє його  інтер-
еси. Використовуючи право вето, народ забороняє такий 
закон. У цьому полягає відмінність між «народним вето» 
та референдною правотворчістю. Громадські обговорення 
та електронні консультації з народом дають змогу врахо-
вувати думку громадськості під час підготовки законопро-
єктів, а кінцеве рішення щодо проєкту акта приймається 
спеціалізованим органом державної влади.

Пропонується  вдосконалити  процедуру  контролю 
за  результатами  здійснення  обов’язкових  рекомендацій, 
які оформлені у правовому акті Верховної Ради України 
та були прийняті після слухань,  створивши Національне 
агентство  України  з  питань  контролю  за  результатами 
здійснення  обов’язкових  рекомендацій,  які  оформлені 
у  правовому  акті  Верховної  Ради  України  та  були  при-
йняті після слухань та прийняти відповідний законопро-
єкт. Окрім того, пропонується створити доступну для всіх 
систему, завдяки якій населення матиме змогу дізнаватися 
інформацію про проведення слухань, зміст рекомендацій 
для учасників і хід виконання таких рекомендацій.

Також пропонується прийняти новий Закон «Про все-
український  референдум»,  положення  якого  будуть фор-
муватися на європейських стандартах, особливо врахову-
ючи позицію Європейської Комісії «За демократію через 
право»  (Венеціанської  комісії):  «Застосування  референ-
думів  повинно  бути  підпорядковане  юридичній  системі 
загалом, а особливо нормам, які регулюють перегляд Кон-
ституції. Зокрема, референдум не може бути проведений, 
якщо  Конституція  не  передбачає  його,  наприклад,  коли 
конституційна реформа є предметом виключної юрисдик-
ції парламенту». 
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У статті проаналізовано погляди відомого правознавця та громадського діяча першої половини ХХ ст. Є.В. Спекторського на дер-
жаву та систему організації влади. Встановлено, що найбільш прийнятною формою держави, на його думку, є конституційна, оскільки 
в ній є рівновага між владою та суспільством. Населення такої держави повинно мати публічні права та політичні свободи, що, у свою 
чергу, перетворює їх із керованих підданих на самокерованих громадян. Порядок і свобода є цінними для кожної людини незалежно 
від її професії чи належності до партії. Вказано, що Є.В. Спекторський протиставляв конституційній державі самодержавні та псевдо-
конституційні, які він піддавав критиці за обмеження або відсутність у них прав і свобод людини та громадянина. Важливим складником 
конституційної держави виступає конституція. Доведено, що Є.В. Спекторський визначав конституцію як організацію влади, яка є необ-
хідною для всіх, подібно до просвітництва та інших культурних благ. Встановлений порядок функціонування влади, на його переконання, 
потрібен усім країнам без винятку, особливо постреволюційним державам для закріплення нових форм політичного життя та забезпечен-
ня свободи населення. Досліджено погляди Є.В. Спекторського на зміст конституції, яка мала містити закони щодо організації публічної 
влади, а також закони про публічні права населення, які обмежують цю владу. Закони економічного характеру не мали бути включені до 
положень конституції, щоб її не ускладнювати. Метою конституції є забезпечення всіх правом на свободу пересування, слова, віри, участі 
в державних справах тощо. Визначено, що Є.В. Спекторський у своїх працях приділив увагу вивченню поняття «політична свобода». Він 
наводить окремі класифікації політичних свобод: громадянська та політична, негативна та позитивна. Хоча вище за всі політичні та еко-
номічні свободи завжди буде стояти духовна, яка базується на християнстві. Крізь призму наявних у людини прав і свобод Є.В. Спектор-
ский обґрунтовував можливість і необхідність участі громадян у формуванні державних органів влади як запоруку створення ідеальної 
організації влади в конституційній державі.

Ключові слова: Є.В. Спекторський, конституція, держава, влада, політична свобода.

In the article, the views on the state and system of organization of power, that belong to a famous jurist and public figure of the first half of 
the twentieth century, E.V. Spektorsky, have been analyzed. In his opinion, the most acceptable form of the state is found to be constitutional, 
since it has a balance between power and society. The population of such a state shall have public rights and political freedoms that, in turn, 
transform people from slave to self-governed citizens. Order and freedom are valuable to everyone, regardless of your profession or party 
affiliation. It is stated that E.V. Spektorsky opposed autocratic and pseudo constitutional states to the constitutional one; he criticized the first 
two for limiting or lacking the rights and freedoms of a man and citizen. An important component of a constitutional state is the constitution. It is 
proved that E.V. Spektorsky defined the constitution as an organization of power that is necessary for all in the same way as enlightenment and 
other cultural goods. In his point of view, the established order of functioning of the authorities is necessary for all countries without exception, 
especially for post-revolutionary states in order to consolidate new forms of political life and ensure the population’s freedom. The concepts of 
E.V. Spektorsky considering the constitutional content, which should consist of the laws on the organization of public power and the laws on the 
public rights restricting this power, have been examined. The laws of an economic nature should not be included in the constitutional provisions 
so as not to complicate them. The purpose of the constitution is to guarantee everyone the right to freedom of movement, speech, religion, 
participation in public affairs, and so on. It is determined that in his writings, E.V. Spektorsky paid attention to the study of the notion of “political 
freedom”. He listed the individual classifications of political freedoms: civil and political, negative and positive. Although, the spiritual freedom 
based on Christianity, is always superior to the political and economic ones. Through the prism of human rights and freedoms, E.V. Spektorsky 
substantiated the possibility and necessity of citizen’s participation in the formation of state bodies of power as the guarantee for the creation of 
an ideal organization of power in a constitutional state.

Key words: E.V. Spektorsky, constitution, state, power, political freedom.

Постановка проблеми. Видатний правознавець і гро-
мадський діяч першої половини ХХ ст. Є.В. Спекторський 
зробив вагомий внесок у розвиток теорії держави і права, 
філософії та культурології. Він був ректором та ординар-
ним професором Київського університету Святого Воло-
димира, членом-кореспондентом Сербської Академії наук 
й Слов’янського інституту права в Празі. Його науковими 
доробками  стали  праці  «Держава»,  «Що  таке  конститу-
ція?»,  «Установчі  збори  та  конституція»,  «Християнство 
та культура» та інші. У своїх дослідженнях правознавець 
зосереджував  увагу  на  особливостях  розвитку  держав-
ності в різних країнах, пошуках ідеальної форми організа-
ції політичної влади, причинах кризи держави, розумінні 
політичних  прав  і  свобод  громадян,  намагався  винайти 
ідеальну  форму  правління,  визначити  необхідний  обсяг 
повноважень правителя, уряду, представницьких органів 
влади тощо. За визначенням В.Г. Рутмана, Є.В. Спектор-
ський під час вивчення державно-правових явищ застосо-
вував історичний метод, спрямований на пізнання законо-
мірностей, детермінованими різними факторами [1, с. 11]. 
Окреме місце у працях Є.В. Спекторського посідає визна-
чення  поняття  «держава»,  зокрема  розуміння  конститу-
ційної держави як ідеальної форми організації влади. 

Стан дослідження проблеми. Творча спадщина видат-
ного правознавця й філософа Є.В. Спекторського є важ-
ливим  джерелом  для  вивчення  теорії  та  історії  держави 
і  права.  Його  освітня  діяльність  та  наукові  праці  стали 
об’єктом  досліджень  таких  учених,  як:  В.Г.  Рутман  [1], 
В.І.  Ульяновський  [2],  Є.В.  Ткаченко  [3],  Л.С.  Протоса-
віцька  [4],  І.В. Музика  [5]  та  інші. Зокрема, В.Г. Рутман 
виділив етапи еволюції наукових інтересів Є.В. Спектор-
ського та ідейні напрями, які мали вплив на формування 
його  державно-правової  доктрини,  дослідив  погляди 
вченого  на  державу,  її  призначення,  типологію  й  похо-
дження.  Окремо  В.Г.  Рутман  зупинився  на  розумінні 
Є.В. Спекторським права, його співвідношенні з мораль-
ністю та релігією [1]. Є.В. Ткаченко досліджувала наукову 
та  освітню  діяльність  Є.В.  Спекторського,  інтерпрета-
цію  ним  понять  «суспільство»  та  «держава»,  сутність 
політичних  напрямів  анархізму  й  лібералізму  та  їхній 
вплив на розвиток держави  [3]. Л.С. Протосавіцька роз-
крила доцільну для держави організацію влади, запропо-
новану у працях Є.В. Спекторського, та його міркування 
щодо причин кризи держави як інституту [4]. І.В. Музика 
досліджував  внесок  Є.В.  Спекторського  у  становлення 
окремого напряму в юриспруденції – соціології права [5].  
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Загалом,  науковці  приділили  досить  значну  увагу 
вивченню діяльності Є.В. Спекторського,  однак  залиша-
ються окремі аспекти його поглядів, які потребують більш 
ґрунтовного дослідження.

Метою статті є аналіз поглядів Є.В. Спекторського на 
конституційну державу як ідеальну форму організації дер-
жавної влади.

Виклад основного матеріалу. Є.В.  Спекторський 
у  своїх  працях  досить  часто  звертався  до  поняття  «дер-
жава» та намагався з’ясувати, у якій формі вона має функ-
ціонувати для задоволення потреб суспільства. Для цього 
вчений  аналізував  державний  лад  тогочасних  країн.  Він 
дійшов висновку, що на початок ХХ ст. у світі склалися три 
основні форми держави: абсолютна (самодержавна), псев-
доконституційна  та  конституційна. Найбільш  доцільною 
з них Є.В. Спекторський вважав конституційну державу, 
пояснюючи  це  встановленою  у  ній  рівновагою між  вла-
дою та суспільством. Є.В. Спекторський стверджував, що 
держава є конституційною лише в тому разі, коли «особи 
та установи здобувають владу й здійснюють її на підставі 
закону [6, с. 31]. Саме для встановлення меж повноважень 
влади, на його думку, створюються конституції [7, с. 6]. 

Є.В. Спекторський доводив: «Конституційна держава – 
це держава, де влада не лише організована, а й юридично 
обмежена  шляхом  визнання  за  населенням  публічних 
прав і політичної свободи» [7, с. 6]. Будь-яка необмежена 
влада (самодержавство) є не конституційною. При цьому 
Є.В.  Спекторський  зазначав,  що  не  кожне  обмеження 
влади буде конституційним, тому воно має базуватися на 
праві  та  законі.  Водночас  влада  може  обмежуватися  на 
законних підставах, але не вважатися конституційною. Не 
останню роль у цьому відіграють публічні права та полі-
тична свобода населення країни. У такий спосіб громад-
ськість отримує можливість влаштовувати своє суспільне 
життя й впливати на формування складу державних орга-
нів та їхню діяльність [6, с. 32]. 

Конституційна  держава,  на  переконання  Є.В.  Спек-
торського,  забезпечує  політичні  блага,  зокрема  порядок 
і свободу, які є цінними для кожної людини незалежно від 
її професії чи належності до партії. У свою чергу, влада 
організована та  законна обмежується політичною свобо-
дою громадян  [6,  с.  39]. Отже, Є.В. Спекторський дово-
див,  що  конституційна  держава  базується  не  лише  на 
обмеженні  влади  як  такої.  Головними  її  ознаками  мали 
бути  визначення  повноважень  суто  на  підставі  закону 
та  обов’язкове  забезпечення  прав  і  свобод  у  громадян. 
Фактично правовий порядок  і політична  свобода  стають 
основою для побудови конституційної держави й урівно-
важують права громадян та інститутів влади.

Конституційним  державам  Є.В.  Спекторський 
протиставляв  самодержавні  та  псевдоконституційні. 
У самодержавній влада прагне до необмеженості, тому 
політичної свободи в таких країнах немає. На його пере-
конання, ця форма правління не відрізняється від само-
державної монархії. Проголошення диктатури окремого 
класу (пролетаріату) також є свідченням узурпації влади, 
що унеможливлює реалізацію своїх прав і свобод грома-
дянами. У псевдоконституційній державі  є  лише види-
мість конституційних установ і публічних прав людини, 
а  влада  не  бажає  зрікатися  своїх  повноважень. Напри-
клад, Франція за Наполеона ІІІ, Пруссія та Австрія після 
1848 року [3, с. 32]. Отже, ідеальною формою держави 
Є.В.  Спекторський  уважав  конституційну  державу,  яка 
забезпечує  правовий порядок  і  політичну  свободу  гро-
мадянам.  Водночас  він  піддавав  критиці  встановлені 
форми  правління  в  різних  країнах  через  відсутність, 
явну  чи  замасковану,  визначені  ним  ключові  ознаки 
держави  –  наявність  конституційно-створених  органів 
влади та прав людини. Встановлений у державі порядок 
організації  влади  мав  бути  закріплений  в  Основному 
Законі – конституції.

Зупинимося  на  поглядах  Є.В.  Спекторського  щодо 
розуміння конституції та її значення. На його думку, кон-
ституція  –  це  організація  держави,  головним  завданням 
якої є обмеження державної влади. Будь-яка необмежена 
влада (самодержавство) є незаконною. Без самообмеження 
влади неможливо перейти до конституції. Є.В. Спектор-
ський наголошував, що обмеження влади на основі факту, 
а не праві й закону, буде неконституційним [6, с. 29–30]. 
Конституція  є  необхідною  для  всіх,  подібно  до  просвіт-
ництва та інших культурних благ. Він доводив, що кожна 
країна  має  свою  природну  або  стихійну  конституцію, 
тобто реальне співвідношення суспільних сил. Прагнення 
до штучної конституції відповідає  ідеології та  інтересам 
лише пануючого в певний час стану [7, с. 6].

Оцінюючи  значущість  конституції,  Є.В.  Спектор-
ський  стверджував,  що  конституція  потрібна  всім  кра-
їнам  без  винятку.  Особливо  тим  державам,  в  яких  від-
булися  революції,  оскільки  після  різких  змін  потрібно 
закріпити  нові  форми  політичного  життя  та  свободу 
населення.  Забезпечити  таку  рівновагу  можуть  лише 
право та закон, що і є основою для розбудови конститу-
ційної держави [7, с. 7]. Є.В. Спекторський писав: «Дер-
жава конституційна лише в тому разі, коли особи та уста-
нови,  що  обмежують  владу,  здійснюють  це  по  праву, 
мають законні права та обов’язок це робити»  [6, с. 31]. 
Водночас  за  населенням  визнаються  публічні  права 
та  політичні  свободи.  Здійснюючи  ці  права,  населення 
перетворюється  з  керованих  підданих  у  самокерованих 
громадян [7, с. 8]. Сукупність вказаних обмежень утво-
рює конституцію країни, для якої право вище за факти.

У своїх працях Є.В. Спекторський розмірковував над 
змістом конституції, яка мала забезпечити умови для ство-
рення конституційної держави. На його переконання, вона 
мала містити закони щодо організації публічної влади, а 
також закони про публічні права населення, які обмежують 
цю владу. Саме тому під час Великої французької револю-
ції 1789 року надавалося велике значення Декларації прав 
людини і громадянина. Водночас Є.В. Спекторський ува-
жав, що  для  політично  розвинених  країн  постійне  нага-
дування про ці права  є  зайвим,  адже вони  гарантуються 
й захищаються в державі. Є.В. Спекторський критикував 
ті  конституції,  котрі  містили  зайві  постанови,  що  лише 
захаращувало її. На підтвердження своєї думки він наво-
дить  як  приклад  прусську,  німецьку,  швейцарську  кон-
ституції,  в  яких  передбачено  встановлення  державного 
забезпечення  учителям,  зниження  залізничного  тарифу, 
заборону забивати худобу за єврейським ритуалом. При-
чинами такого стану Є.В. Спекторський називав або особ-
ливе  значення  цих  явищ  для  суспільства,  або  не  вміння 
розрізняти  конституційні  закони  від  звичайних.  Окремо 
він  зупинився  на  характеристиці  конституцій  американ-
ських штатів, які також містять не зовсім належні, на його 
переконання, для конституції закони, зокрема, проти пия-
цтва, азартних ігор тощо. Однак Є.В. Спекторський пояс-
нював це  тим, що  звичайні  закони  в США можуть  бути 
скасовані за рішенням суду, а конституційні – ні. У зв’язку 
з  цим  конституції  штатів  містять  зазначені  норми.  На 
думку  Є.В.  Спекторського,  конституція  не  повинна 
містити  економічних  законів,  щоб  не  ускладнювати  її 
змісту [7, с. 9–11]. Закріплення основних прав має відбу-
ватися в межах особливого соціального законодавства.

Аналізуючи зміст  і  значення конституції, Є. В. Спек-
торський  зазначав,  що  вона  не  усуває  соціальної,  релі-
гійної,  класової  та  будь-якої  іншої  боротьби. Проте  кон-
ституція переводить її у культурну форму, не створюючи 
соціальних  реформ,  формує  для  них  законну  базу.  Без 
конституції  не  вирішується  жодне  питання,  бо  вона 
встановлює шляхи  для  вирішення  всіляких  громадських 
питань.  «Хороша  конституція  –  це  все  одно, що  хороші 
шляхи сполучення. Хто турбується про них, той не питає, 
чому  й  навіщо  їдуть  пасажири,  чи  повинні  вони  взагалі 
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їхати; той просто прагне збільшити кількість поїздів, при-
швидшити  їхній  хід,  зменшити  вартість  проїзду  тощо»  
[7,  с.  15–16],  –  писав  Є.В.  Спекторський.  За  аналогією 
метою  конституції  є  забезпечення  всіх  громадян  правом 
на  свободу  пересування,  участі  в  державних  справах, 
свободами слова, віри тощо. Отже, наявність конституції 
в державі не гарантує існування конституційної держави, 
бо вагоме значення має її зміст і закріплення порядку орга-
нізації влади й прав і свобод людини та громадянина. 

Розглянемо  розуміння  Є.В.  Спекторським  змісту 
поняття свободи як однієї з основних ознак конституцій-
ної держави. У праці «Держава» він аналізує поняття «сво-
бода», яку поділяє на природну (стихійну) та правомірну. 
Природна  свобода можлива  за  повної  відсутності  всякої 
влади, що має авторитет чи силу. Кожен може робити все, 
що  йому  заманеться  [6,  с.  39].  Є.В.  Спекторський  наго-
лошував,  що  в  такому  випадку  єдиною  мірою  свободи 
буде  лише  сила.  Встановлення  природної  свободи  на 
державному  рівні  призводить  до  анархічної  міжусобиці. 
«Правомірна  свобода  –  це можливість  робити  те, що  не 
заборонено державними законами, щоб свобода одних не 
порушувала та не виключала свободи інших» [3, с. 40], – 
стверджував правознавець. 

Політична свобода, на думку Є.В. Спекторського, поді-
ляється на громадянську та політичну. Громадянська сво-
бода – це право приватних осіб вирішувати сімейні та май-
нові справи відповідно до громадянських законів. Такий 
вид свободи є в конституційних і самодержавних країнах. 
Політична свобода допустима лише в конституційній дер-
жаві. Її суть полягає в тому, що населення з підданих пере-
творюється у громадян й набуває публічних прав. Також 
Є.В. Спекторський розрізняв негативну та позитивну полі-
тичну свободу. Негативна полягала у звільненні суспіль-
ного життя  від  впливу  держави. Позитивна  передбачала 
надання громадянам права втручатися в державне життя, 
впливати на порядок формування  органів  влади  та  їхню 
діяльність.  Негативна  політична  свобода  здійснюється 
в  явочному  та  концесійному  порядках.  Останній  прита-
манний самодержавним країнам і базується на принципі: 
«Все, що  прямо  не  дозволено  підданим,  узагалі  заборо-
нено» [6, с. 41]. Явочний порядок характерний для консти-
туційних держав і передбачає здійснення представниками 
громадськості  будь-яких  дій,  які  не  заборонені  законом. 
Негативна політична свобода представлена правами інди-
відуальними  та  колективними.  До  індивідуальних  прав 
належать фізична та моральна свободи. Колективна сво-
бода полягала у праві на зібрання та створенні релігійних, 
професійних  й  політичних  союзів.  Сутність  позитивної 
політичної свободи, на думку Є.В. Спекторського, виявля-
ється перш за все у виборчому праві, тобто праві обирати 

центральні та місцеві органи управління. Водночас, харак-
теризуючи складники позитивної політичної свободи, він 
називає й інші демократичні права людини й громадянина 
в державі – право петицій, право референдуму [6, с. 43]. 
Отже, політична свобода є важливим складником консти-
туційної  держави,  оскільки  громадяни  отримують  мож-
ливість впливати на прийняття рішень у державі та брати 
участь в її управлінні.

Слід  зазначити,  що  розуміння  прав  і  свобод  людини 
та громадянина в працях Є.В. Спекторського тісно пов’язане 
з релігією. У роботі «Християнство і культура» він ствер-
джував, що кожна з наявних у державі свобод є егоїстич-
ною й не зовсім соціальною, бо людина прагне волі лише 
для себе. Вище за політичну та економічну свободу стоїть 
метафізична або духовна, яка відкриває шлях до самовдос-
коналення. Саме християнство виступає джерелом цієї сво-
боди. Християнин  стає  вільним,  адже він живе духовним 
життям, а де дух, там свобода [6, с. 300–301]. «Християн-
ська свобода має щодо емпіричного світу культурну місію – 
звільнити  людину  від  потрійного  рабства:  матеріального, 
соціального та духовного»  [6,  с. 302], – писав Є.В. Спек-
торський. Він стверджував, що саме християнська свобода 
забезпечить  умови  для  формування  вільної  особистості 
та справжнього вільного суспільства. Без духовної свободи 
створити конституційну державу, в якій гарантується полі-
тична свобода, неможливо.

Висновки. Є.В. Спекторський уважав ідеальною фор-
мою держави конституційну. Основними ознаками консти-
туційної держави є правовий порядок і політична свобода. 
Правовий порядок проявляється через формування орга-
нів  влади  та  управління на  основі  закону. Обов’язковою 
умовою  існування  влади  в  державі  має  бути  обмеження 
її  повноважень  через  створення  конституції.  Є.В.  Спек-
торський наголошував на важливості прийняття в країні 
конституції  як  запоруки  створення  та  функціонування 
сталого механізму держави. Особливе значення вона має 
для постреволюційних суспільств, адже юридично закрі-
плює новий порядок. Перепонами на цьому шляху можуть 
бути прибічники диктатури або прихильники перманент-
ної революції. Основним фактором, що впливає на визна-
чення  обсягу  повноважень  органів  влади,  виступають 
політичні  свободи  громадян. Політична  свобода  відіграє 
провідну  роль  у  формуванні  конституційної  держави, 
оскільки громадяни виступають рушійною силою держа-
вотворчих процесів. Є.В. Спекторський наводить декілька 
класифікацій  політичних  свобод:  громадянські  та  полі-
тичні, негативні та позитивні. Однак вище за всі політичні 
та  економічні  свободи  завжди  буде  стояти  духовна,  яка 
базується  на  християнстві.  Без  неї  існування  політичної 
свободи в конституційній державі неможливе.
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ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПРАВОСУДДЯ

RULE OF LAW IN MODERN UKRAINE AND ITS IMPACT ON JUSTICE

Анісімов О.В.,
аспірант кафедри конституційного права та порівняльного правознавства

юридичного факультету 
ДВНЗ «Ужгородській національний університет»

У статті розглянуто конституційну природу верховенства права в Україні як концепцію здорового глузду, яка на раціональних заса-
дах урегульовує життя та розвиток людини, а також сприяє еволюції людської цивілізації на розумних засадах. Наведено та розкри-
то характерні для верховенства права в Україні обов’язкові ознаки, як-от: людиноцентризм; формальна визначеність; доведеність; 
загальнообов’язковість (зокрема, рівність); верховенство Конституції; розумність; захист прав та свобод людини. Окрім цього, дослідже-
но вплив верховенства права на здійснення судами правосуддя в Україні, крізь призму дискреційних повноважень суду, які реалізовані 
останнім на засадах верховенства права. На основі аналізу природи походження верховенства права запропоновано практичні меха-
нізми його застосування суб’єктами правозастосовної діяльності та механізм упровадження у правову систему України норм, утворених 
унаслідок судової правотворчості. Автором запропоновано визначити статус судової правотворчості як субсидіарної. У процесі дослі-
дження встановлено, що верховенство права є юридичним інструментом прикладного характеру, розуміння якого має здійснюватися 
із застосуванням рішень Європейського суду з прав людини, які орієнтують суди на однаковість розуміння засад права. Водночас під 
час його застосування, з метою дотримання критерію справедливості, суддя має виходити з ознак людиноцентричності та розумності, 
аргументуючи водночас свою позицію, яка є зрозумілою та корисною для адресатів судового рішення й інших членів суспільства. З 
метою забезпечення єдності судової практики запропоновано надавати оцінку правовідносинам виключно на предмет їхньої відповіднос-
ті закону або Конституції України, оскільки відповідність останніх верховенству права презюмується. Окрім цього, автор дійшов висновку, 
що верховенство права не є статичним юридичним інструментом прикладного характеру, а продовжує еволюціонувати. Глобалізація 
концепції верховенства права розширює його розуміння як у правовому, так і в економічному, соціальному сенсах, тому під впливом 
глобального світу його розуміння не є сталим в Україні, змінюється залежно від зміни системи цінностей.

Ключові слова: аналогія закону, аналогія права, дискреція, суд, розумність, людиноцентризм. 

This article examines the constitutional nature of the rule of law in Ukraine, as the concept of commonsense, which on a rational basis regulates 
life and human development, and promotes the evolution of human civilization on a reasonable basis. Shows and describes a characteristic of 
the rule of law in Ukraine, the mandatory signs, in particular: human centrism; formal definition; validity; universal validity (including equality); the 
supremacy of the Constitution; reasonableness; protection of the rights and freedoms of the individual. In addition, the influence of the rule of 
law for the courts to conduct justice in Ukraine through the prism of discretion of the court, which implemented the latter on the basis of the rule 
of law. Based on the analysis of the nature of the origin of the rule of law, the practical mechanisms for its application by subjects of enforcement 
activities and the mechanism of implementation in the legal system of norms formed as a result of judicial law making. The author proposed to 
determine the status of judicial law making as a subsidiary. The study established that the rule of law is a legal instrument applied nature, an 
understanding which must be carried out with the application of the decisions of the European court of human rights, which guide the courts on the 
same basic understanding of the law. However, in its application, to ensure the criterion of justice, the judge must proceed from the characteristics 
latinoamericanos and reasonableness, arguing its position, which is understand able and useful for the addressees of judicial decisions and other 
members of society. To ensure the unity of judicial practice proposed to estimate relations solely on their conformity to the law or the Constitution, 
because he last rule of law is presumed. In addition, the author came to the conclusion that the rule of law is not a static legal tool applied nature, 
and continues to evolve. The globalization of the rule of law, expanding his understanding of how legal, economic, and social sense, but because 
under the influence of the global world, his understanding is not persistent in Ukraine, and changes depending on change of system of values.

Key words: law analogy, discretion, judgment, reasonableness, human-centrism. 

Постановка проблеми.  Монополію  на  правосуддя 
в Україні закріплено за судами (ст. 124 Конституції Укра-
їни [1]), які, відповідно до положень ст. 129 Конституції 
України [1], ст. ст. 2, 6, 48, 57 Закону України «Про судоу-
стрій і статус суддів» [3], ст. 8 Кодексу адміністративного 
судочинства України [4], ст. 8 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України [5], ст. 11 Господарського процесу-
ального кодексу України [2] та ст. 11 Цивільного процесу-
ального кодексу України [6], здійснюють правозастосовчу 
діяльність на засадах верховенства права, яке є дороговка-
зом для судді під час здійснення правосуддя та вимогою 
справедливості.

Натепер словосполучення «верховенство права» ужи-
вається будь-якою особою, яка намагається обґрунтувати 
правомірність  своєї  позиції  в  тих  чи  інших  правовідно-
синах. Суб’єкти правозастосування, політичні діячі,  гро-
мадські активісти й ін. для підсилення своєї аргументації 
звертаються до верховенства права.

Для  розуміння  впливу  верховенства  права  на  право-
суддя  в  Україні  необхідно  дати  відповідь  на  питання,  а 
що ми розуміємо під верховенством права? Чи однаковий 

зміст ми вкладаємо в це словосполучення, коли застосову-
ємо його у практичній діяльності? 

Стан опрацювання. Про  проблематику  розуміння 
верховенства  права  неодноразово  висловлювались  учені 
та практики.  Зокрема, Р. Дворкін у  своїй доповіді  «Вер-
ховенство права» зазначив: «В основу верховенства права 
закладено парадокс. Цей ідеал вимагає визначеності і засу-
джує неоднозначність у праві. Утім водночас він сам зна-
чною мірою є невизначеним і неоднозначним» [13, с. 15]. 

Джеремі Волдрон визначив верховенство права як сут-
нісно невизначену концепцію [10, с. 26]. 

Депутат  Європейського  парламенту  від  Угорщини 
Balázs  Hidvéghi  охарактеризував  верховенство  право  як 
«невизначений і розпливчастий термін, який використову-
ється як політична зброя» [11]. 

Європейська  комісія  «За  демократію  через  право» 
(Венеціанська  комісія)  також  здійснила  спробу  надати 
загальновизнане  чітке  тлумачення  поняття  «верховенство 
права»  із  метою  уможливлення  його  практичного  засто-
сування  (доповідь  «Верховенство  права»  від  4  квітня 
2011 р. № 512/2009, яка схвалена Венеціанською комісією  
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на  86  пленарному  засіданні  (Венеція,  25–26  березня 
2011 р.)) [8]. Однак уже у висновках до цієї доповіді Вене-
ціанська  комісія  зазначає  абстрактність  характеру  верхо-
венства  права  та  неможливість  надати  йому  вичерпного 
визначення. 

Така  абстрактність  не  може  не  породжувати  проти-
лежні  підходи  в  розумінні  верховенства  права  та  його 
практичній  реалізації,  тому  для  розкриття  цих  питань 
необхідно зрозуміти підґрунтя цього феномену.

Метою статті  є  дослідження  верховенства  права  як 
юридичного  інструменту  практичного  характеру,  його 
застосування під час здійснення правосуддя. 

Виклад основного матеріалу. Верховенство права не 
виникло з нічого. Процес його утворення – це процес гло-
бальної  еволюції  демократичного  суспільства,  яке  і  далі 
продовжує еволюціонувати. Право є продуктом реалізації 
справедливості та його носієм. 

Національне законодавство України не містить визна-
чення верховенства права, однак у нормативно-правових 
актах зазвичай про нього йдеться. 

Зокрема, у Конституції України тричі згадано про вер-
ховенство права  (ст. ст. 8, 129, 147 Конституції України) 
[1], процесуальні кодекси України в унісон  закріплюють 
обов’язок суду під час вирішення справи керуватись прин-
ципом  верховенства  права  (ст.  8  Кодексу  адміністратив-
ного  судочинства  України  [4],  ст.  8  Кримінального  про-
цесуального  кодексу  України  [5],  ст.  11  Господарського 
процесуального кодексу України [2] та ст. 10 Цивільного 
процесуального кодексу України [6]). 

Конституція України розкриває принцип верховенства 
права у ст. 8, згідно з якою вона має найвищу юридичну 
силу, а її норми є нормами прямої дії, які гарантують звер-
нення до суду для захисту конституційних прав і свобод. 

Фактично  зазначений  припис  Конституції  України 
є  основним  юридичним  інструментом,  сутність  якого 
необхідно розуміти крізь призму ст. 3 Конституції України 
[1], який, разом зі ст. 19 Конституції України [1], визначає 
стандарти, на яких будується конституційний порядок. 

Характерні обов’язкові елементи верховенства права, 
які  не  є  вичерпними,  навела  у  своїй  доповіді  Венеціан-
ська  комісія.  Зокрема  такими  є:  законність,  включаючи 
прозорий, підзвітний та демократичний процес введення 
в  дію  приписів  права; юридична  визначеність;  заборона 
свавілля; доступ до правосуддя, представленого незалеж-
ними та безсторонніми судами, включно з тими, що здій-
снюють судовий нагляд за адміністративною діяльністю; 
дотримання прав людини; заборона дискримінації та рів-
ність перед законом (п. 41 доповіді) [8].

Конституційний  Суд  України  також  не  стояв  осто-
ронь цієї проблематики і у своєму рішенні від 2 листо-
пада  2014  р.  (справа №  1-33/2004)  у  справі  за  консти-
туційним  поданням  Верховного  Суду  України  щодо 
відповідності  Конституції  України  (конституційності) 
положень ст. 69 Кримінального кодексу України (справа 
про призначення судом більш м’якого покарання) надав 
своє розуміння верховенства права. Зокрема, під верхо-
венством  права  необхідно  розуміти  «<…>  панування 
права в суспільстві. Верховенство права вимагає від дер-
жави  його  втілення  у  правотворчу  та  правозастосовну 
діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають 
бути  проникнуті  передусім  ідеями  соціальної  справед-
ливості,  свободи, рівності тощо. Одним  із проявів вер-
ховенства  права  є  те,  що  право  не  обмежується  лише 
законодавством як однією з його форм, а включає й інші 
соціальні  регулятори,  зокрема  норми  моралі,  традиції, 
звичаї  тощо,  які  легітимовані  суспільством  і  зумовлені 
історично  досягнутим  культурним  рівнем  суспільства. 
Всі  ці  елементи права  об’єднуються  якістю, що  відпо-
відає  ідеології  справедливості,  ідеї  права,  яка  значною 
мірою  дістала  відображення  в  Конституції  України» 
(абз. 2, 3 пп. 4.1) [7].

На розкриття цієї думки Конституційного Суду Укра-
їни зазначимо, що соціальні норми співіснують на пари-
тетних засадах, доповнюючи одна одну під час урегулю-
вання суспільних відносин. Водночас право як регулятор 
абсорбує та викристалізовує інші соціальні норми шляхом 
їх формального вираження (позитивне право). 

Українські та закордонні автори також не надають кон-
кретної відповіді, що таке верховенство право, натомість 
виокремлюють  його  елементи  або  принципи.  Зокрема, 
М.І. Козюбра до основних елементів верховенства права 
відносить:  повагу  до  прав  і  свобод  людини;  верховен-
ство  конституції;  принцип  розподілу  влади;  законність; 
обмеження  дискреційних  повноважень;  принцип  рівно-
сті у правах (рівноправності) та рівності всіх перед зако-
ном; принцип юридичної визначеності; принцип захисту 
довіри; принцип пропорційності; незалежність суду і суд-
дів [12, с. 361–376]. 

Пол Гаудер у своїй роботі «Верховенство права в реаль-
ному часі», відокремлюючи слабку та сильну версії верхо-
венства права,  наводить  основні  принципи  верховенства 
права,  якими  є:  урегульованість,  гласність  і  загальність 
[10, с. 40–81].

Розмаїття  підходів  до  визначення  та  розуміння  вер-
ховенства  права  не  сприяє  його  розвитку  як  юридичної 
концепції  прикладного  характеру,  а  отже,  призводить  до 
неоднакового  правозастосування.  Необхідно  зазначити, 
що концепція верховенства права є наднаціональним (гло-
бальним)  стандартом  права,  на  якому  мають  будуватись 
правові системи цивілізованого світу. Метою його функ-
ціонування  є  єдиний  правовий  порядок,  який  гарантує 
дотримання  загальновизнаних  прав  людини  та  передба-
чуваність законодавства у країнах, що впровадили верхо-
венство права.

По  своїй  природі  верховенство  права  є  концепцією 
здорового  глузду,  яка на раціональних  засадах урегульо-
вує життя та розвиток людини. Саме здоровий глузд є тією 
категорією,  яка  сприяє  еволюції  людської  цивілізації  на 
розумних  засадах,  його  відсутність  не  тільки  спотворює 
та порушує права людини, а й ставить під сумнів сам факт 
фізичного існування людини як живої, соціальної істоти. 

Не  спростовуючи  характерні  ознаки  верховенства 
права, які зазначені вище, наведемо його ознаки, які при-
таманні  Україні,  крізь  призму  розуміння  верховенства 
права як юридичної концепції прикладного характеру.

Так,  характерними  ознаками  верховенства  права 
в  Україні  є:  людиноцентризм;  формальна  визначеність; 
доведеність;  загальнообов’язковість  (включаючи  рів-
ність); верховенство Конституції; розумність; захист прав 
і свобод людини.

Людиноцентризм
У  V  ст.  до  н.  е.  давньогрецький  філософ  Протагор 

назвав людину «мірою всіх речей». Справді, саме людина 
визначає, що є добро, а що зло. Те, що вигідно людині, що 
забезпечує її життєдіяльність  і людську гідність, вигідно 
і  державі. Сутністю  існування  соціальних  норм  є  врегу-
лювання життя людини, а отже, і сутністю права є забез-
печення прав та свобод людини.

У ч. 1 ст. 3 Конституції України [1] проголошено, що 
людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторкан-
ність  і безпека визнаються в Україні найвищою соціаль-
ною цінністю. 

По своїй природі ця норма є сутнісно ціннісною кате-
горією, на якій заснована правова система України, та має 
людиноцентричний характер. Не може  існувати  держава 
без людей, оскільки саме останні її утворюють та встанов-
люють стандарти співіснування. 

Водночас варто зазначити, що людина живе в соціумі, 
із  суб’єктами  якого  вона  постійно  контактує,  і  це  кон-
тактування  потребує,  зокрема,  правового  регулювання. 
Право забезпечує баланс між інтересами окремої людини 
та суспільства загалом, воно врегульовує та створює умови 



87

Порівняльно-аналітичне право
♦

для розвитку людини, зокрема і шляхом планування свого 
майбутнього.

Отже,  підсумовуючи  викладене,  варто  дійти  висно-
вку, що в центрі права стоїть людина, і вся правова сис-
тема будь-якої держави ґрунтується на інтересі людини 
з  метою  забезпечення  її  життєдіяльності.  Інше  розу-
міння  права  суперечить  його  природі  як  соціального 
регулятора життя людини. 

Водночас необхідно зазначити, що деякі етнічні групи 
можуть  за  мету  права  ставити  забезпечення  інтересів 
певної касти людей, а  інтереси каст, які  ієрархічно пере-
бувають нижче, не будуть ураховані (наприклад раби, не 
громадяни  стародавніх  Афін,  недоторкані  в  Індії  тощо). 
Однак  зазначене  жодним  чином  не  впливає  на  сутність 
людиноцентризму,  а  виключно  свідчить  про  відсутність 
загальності його дії в нецивілізованому суспільстві.

Формальна визначеність та доведеність
Виходячи  з  того,  що  право  має  прикладний  характер, 

воно має бути закріплено та доведено до людей. В іншому 
випадку відсутність форми права та його доведення до людей 
позбавляє  право  статусу  легітимного  соціального  регуля-
тора. Людина не може своє життя врегульовувати на підставі 
норм, які не існують формально та не доведені до її відома.

Для  нормального  функціонування  держави  за  спосо-
бом правового регулювання мають існувати зобов’язальні 
та заборонні норми, сутність яких полягає у встановленні 
певного правила поведінки для суб’єктів правовідносин. 

Як  приклад  наведемо  положення  ст.  67  Конституції 
України  [1],  згідно  з  якою  кожний  зобов’язаний  сплачу-
вати податки і збори в порядку і розмірах, установлених 
законом.  Держава  існує  та  забезпечує  права  та  свободи 
людини  за  наявності  реальної,  а  не  уявної  можливості. 
Реальне  забезпечення  прав  людини,  зокрема  права  на 
освіту,  охорону  здоров’я,  медичну  допомогу  та  медичне 
страхування,  можливе  за  наявності  коштів,  які  форму-
ються  завдяки  сплаті  податків.  Конституція  України 
зобов’язує  сплачувати  податки  для  майбутнього  самих 
людей, ця норма є доведеною до суспільства. 

Потреба  держави  у  грошах  є  природною  і  зрозумі-
лою.  Однак  обов’язок  людини  сплачувати  податок  не 
виникає  з  доцільності  або  природної  потреби,  такий 
обов’язок виникає з існуючої зобов’язальної норми, яка 
є доведеною.

Отже,  правовідносини мають  бути формально  врегу-
льовані  та  доведені  до  відома  людей. Формальна  визна-
ченість разом із доведеністю норми до людини породжує 
обов’язок  останньої  таку  норми  виконувати.  Водночас 
варто  зазначити,  що  доведення  норми  права  до  людини 
має відбуватись у доступний і зрозумілий спосіб, щоби не 
виникало сумніву в тому, що звичайний член суспільства, 
за потреби, без зволікань і зайвих зусиль, має можливість 
отримати інформацію про норми права, які врегульовують 
цікаві для нього правовідносини.

Загальнообов’язковість (включаючи рівність)
Люди від природи не є рівними біологічно, однак усі 

вони  є  рівними  у  своїй  гідності  та  правах, що,  зокрема, 
наголошує ст. 21 Конституції України [1].

Під  рівністю  у  праві  необхідно  розуміти  рівні  мож-
ливості щодо  реалізації  своїх  прав,  за  рівних  умов.  Рів-
ність  умов  практично  забезпечується  наявністю  пільг 
і компенсацій, які по своїй природі не є преференціями, а 
виключно урівнюють права людей.

Така  формула  рівності  у  праві  виключає  наявність 
будь-яких преференцій та є справедливою. 

Загальнообов’язковість  розкривається  через  рівність, 
оскільки  верховенство  права  вимагає  однакового  під-
ходу до врегулювання суспільних відносин у людському 
середовищу. В ідеалі норма права має однаковий вплив на 
будь-яку  людину,  незалежно  від  її  статусу  в  суспільстві. 
Саме такий підхід у праві породжує впевненість людини 
та є ознакою справедливості. 

У  разі  відсутності  однаковості  у  правозастосуванні 
виникають  преференції,  що  має  наслідком  розбалансу-
вання  суспільства  та  заходи  громадянської  непокори. 
Людина чуттєво реагує на несправедливість  і  зверхність 
щодо неї,  а  тому  такі  явища  є  небезпечними  та  небажа-
ними для правової системи.

Отже, загальнообов’язковість та рівність є обов’язко-
вими,  фундаментальними  ознаками  верховенства  права 
в Україні.

Верховенство Конституції
За  своєю  природою  Конституція  України  є  суспіль-

ним  договором,  яким  урегульовано  питання  державного 
устрою,  порядок  і  принципи  діяльності  органів  влади, 
розподіл влади, права й обов’язки громадян. 

Конституція України, ухвалена Верховною Радою Укра-
їни, яка діяла від імені народу України та в його інтересах, а 
тому її зміст сформований в інтересах людини та ґрунтується 
на традиціях, звичаях і релігії українського народу.

Водночас суверенітет України не спростовує обов’язок 
останньої  відповідати  глобальним  стандартам  цивілізо-
ваного  світу,  як-от  демократія,  права  людини  та  верхо-
венство права. Отже, вплив на зміст Конституції України 
мають не лише традиція,  звичай та релігія українського 
народу,  а  також  наднаціональні  стандарти,  як-от  верхо-
венство права.

Саме  під  впливом  наведених  соціальних  регулято-
рів формується правова система України, яка формально 
виражена,  серед  іншого,  в  Основному  законі  України, 
яким  є  Конституція.  Практична  реалізація  верховенства 
права  в  Конституції  України  відбулась  під  час  її  ухва-
лення, верховенство права разом із соціальними регулято-
рами, які притаманні українському народові, розчинились 
в Конституції та є її невід’ємними складовими частинами.

Запропоновані вище розуміння верховенства права до 
його обов’язкових елементів відносять законність або вре-
гульованість, що є нічим іншим, як формальною вираже-
ністю. Така позитивіська концепція розуміння права нате-
пер домінує у практичній діяльності, оскільки позитивне 
право є ефективним регулятором суспільних правовідно-
син через конкретику та доведеність.

Водночас  ми  не  спростовуємо  існування  природного 
права, однак його реалізація можлива тоді, коли воно втра-
чає свою абстрактність і набуває рис конкретності.

Ст. 8 Конституції України [1] проголошує, що Конституція 
України має найвищу юридичну силу. Закони й інші норма-
тивно-правові акти ухвалюються на основі Конституції Укра-
їни і повинні відповідати їй. У цій же статті наголошується на 
тому, що в Україні визнається і діє верховенство права.

Аналізуючи викладене, варто прийти до висновку, що 
природна  концепція  верховенства  права  реалізована  як 
ефективний  юридичний  інструмент  прикладного  харак-
теру  в  Конституції  України,  яка  є  актом  ствердження 
та гарантією для народу України верховенства права.

Верховенство Конституції – це не тільки ознака верхо-
венства права, це дієвий та головний правовий регулятор 
суспільних відносин в Україні. 

Отже, місія верховенства права як природної концеп-
ції права реалізована в Конституції України, яка визначає 
правопорядок.

Розумність
Беззаперечно,  рушійною  силою  людської  цивілізації 

є  розум  людини,  який  надав  їй  можливість  панувати  на 
Землі,  поступаючись  водночас  за  фізичними  та  кількіс-
ними показниками іншим живим істотам. Саме розумова 
діяльність  людини  відповідальна  за  її  творчість,  комуні-
кабельність,  можливість  адаптуватись  і  об’єднатись  для 
досягнення спільної мети. 

Людський розум створив існуючий правопорядок, він 
є  невід’ємною  ознакою  і  верховенства  права.  Будь-який 
юридичний  інструмент  практичного  характеру  має  бути 
пронизаний розумністю.
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Невід’ємною  ознакою  верховенства  права  є  його 
розумність.  Нерозумне  право  –  нелегітимне  право,  а 
отже, не підлягає застосуванню та не має бути соціальним 
регулятором. Під розумністю варто розуміти дії особи  із 
середнім рівнем інтелекту, знань і досвіду, які спрямовані 
на  забезпечення  її  життєвих  потреб  без  завдання  необ-
ґрунтованої  шкоди  інтересам  оточення.  Право  допускає 
завдання шкоди іншим особам, у разі настання обґрунто-
ваних  підстав,  зокрема  за  необхідної  оборони  або  край-
ньої необхідності, однак ці випадки є винятком із правил 
і мають відповідати ознаці сумірності. 

Розумністю  у  праві  є  створення  умов  для  розвитку 
людини та забезпечення її життєдіяльності на рівні, який 
визнається достатнім на цьому етапі еволюції. Розумність 
у  праві  передбачає,  що  позитивне  право  орієнтовано  на 
потреби  людини,  а  також  збалансовує  інтереси  окремої 
людини з інтересами суспільства. 

Будь-яке рішення, яке ухвалюють суб’єкти правозасто-
сування, має досягати ідеальної пропорції між будь-якими 
несприятливими  наслідками  для  прав,  свобод  та  інтере-
сів  особи  і  цілями,  на  досягнення  яких  спрямоване  це 
рішення.

«Розумність» жорстока, однак об’єктивна. Вона дотри-
мується  балансу між  соціальними й  економічними мож-
ливостями держави. Соціальна справедливість і добробут 
громадянина  є  складовою  частиною  людиноцентризму, 
однак  зазначене  можливе  за  наявності  відповідного 
ресурсу. Держава не має брати на себе  зобов’язання, які 
вона  фактично  не  може  виконати.  Держава  зобов’язана 
бути чесною перед людьми  і  забезпечувати  ті  стандарти 
життя, які підкріплені відповідними економічними ресур-
сами.  Лише  такий  підхід  породжує  довіру  у  відносинах 
«держава – людина». 

Захист прав та свобод людини
Гарантовані  Конституцією України  права  та  свободи 

людини  не  є  декларативними  чи  ілюзорними,  а  є  тим 
необхідним стандартом цивілізованого суспільства,  який 
забезпечує гідне життя людини та надає їй можливість для 
розвитку.

Водночас ці права  та  свободи можуть порушуватися, 
як  державою  в  особі  її  органів  і  посадових  осіб,  так 
і  суб’єктами приватного права. Такі порушення підрива-
ють правовий порядок в Україні, створюючи передумови 
для безладу й узурпації влади. 

Отже,  гарантовані  Конституцією  права  та  свободи 
людини мають перебувати під захистом. Такий захист має 
бути  не  ілюзорним  і  надаватись  стороннім  органом, що 
забезпечить його легітимність і об’єктивність.

Через  правову  природу  суспільного  договору,  яким 
є Конституція України, громадяни наділили державу пра-
вом на застосування сили (примусу) у випадках передба-
чених законом, із метою захисту конституційного порядку, 
який також включає гарантування прав і свобод людини. 

Захисну функцію прав і свобод людини держава вико-
нує  через  спеціально  уповноважені  на  це  органи,  серед 
яких суди.

Отже, перейдемо безпосередньо до впливу верховен-
ства права на правосуддя.

Як зазначалось вище, правосуддя в Україні здійсню-
ється виключно судами, які за ст. 6 Конституції України 
[1]  є невід’ємною частиною державної влади. За своєю 
природою  судова  влада  є  відокремленим  утримувачем 
балансу  в  системі  «стримувань  та  противаг»,  здійсню-
ючи  водночас  судовий  та  конституційний  контроль  за 
діяльністю  законодавчої  та  виконавчої  влади,  а  також 
вирішує  юридичні  спори  та  питання  кримінального 
обвинувачення.

Сутність такого контролю полягає в тому, що суд пере-
віряє в порядку конституційного контролю закони України 
та в передбачених Конституцією випадках інших актів на 
предмет відповідності Конституції України  (ст. 147 Кон-

ституції  України)  [1],  а  також  у  порядку  судового  конт-
ролю  здійснює  перевірку  інших  нормативно-правових 
актів  на  предмет  відповідності  законам України  (адміні-
стративне судочинство).

Вище наголошувалось, що суди здійснюють правозас-
тосовчу діяльність на засадах верховенства права, згідно 
з яким людина, її права та свободи визнаються найвищими 
цінностями  та  визначають  зміст  і  спрямованість  діяль-
ності держави.

Засади  верховенства  права  –  це  стандарт  здійснення 
правосуддя,  який  упроваджений  у  процесуальні  кодекси 
України  як  вимога  Конституції.  Процесуальні  кодекси 
України, будучи по своїй правовій природі законами, від-
повідно до ст. 8 Конституції України [1], ухвалюються на 
основі Конституції України, повинні відповідати їй.

Водночас  варто  звернути  увагу,  що  окремо  вимогу 
щодо відповідності законів України верховенству права 
Конституція  не  містить,  через  абстрактність  цього 
правового  інструмента.  Однак,  виходячи  зі  змісту 
ст.  8  Основного  закону,  ми  можемо  констатувати,  що 
оскільки Конституція України заснована, серед іншого, 
на засадах верховенства права, то простежується логіч-
ний ланцюжок: відповідність закону України Конститу-
ції України, безумовно, свідчить про його відповідність 
верховенству права.

Відповідно до ч. 2 ст. 6 Конституції України [1], органи 
законодавчої,  виконавчої  та  судової  влади  здійснюють 
свої  повноваження  у  встановлених  цією  Конституцією 
межах  і  відповідно  до  законів  України,  а  відповідно  до 
її ч. 2 ст. 19, органи державної влади й органи місцевого 
самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише 
на підставі, у межах повноважень і у спосіб, що передба-
чені Конституцією та законами України.

Отже,  аналізуючи  зазначені  положення  Конституції 
України,  можна  прийти  до  висновку,  що  процесуальна 
діяльність  суду  має  ґрунтуватись  на  формально  визна-
чених  нормах,  якими  є  положення  Конституції  України 
та законів.

Такий  підхід  до  розуміння  процесуальної  діяльності 
суду  зумовлений  необхідністю  забезпечити  визначеність 
і  прогнозованість  суду  під  час  розгляду  та  вирішення 
справи. Застосування в даному разі абстрактних категорій 
не є можливим, оскільки зазначене призведе до неперед-
бачуваності суду та неоднакового правозастосування.

Аналізуючи  зміст  нормативно-правових  актів,  якими 
врегульована  процесуальна  діяльність  суду,  зауважимо, 
що вони не містять вимоги щодо перевірки або надання 
оцінки правовідносинам на предмет  їхньої відповідності 
верховенству права.

Суд, здійснюючи правосуддя, оцінює правовідносини 
на  предмет  відповідності  нормативно-правовим  актам 
України, міжнародним договорам, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, та Конституції. 

Наведені  вище  акти  є  актами позитивного,  а  не при-
родного права, а тому їм притаманна визначеність і дове-
деність  до  суб’єктів  правовідносин.  Натепер  будь-який 
акт  позитивного  права  за  своїм  змістом має  відповідати 
стандарту верховенства права, який упроваджений у Кон-
ституцію України. 

Конституційність  будь-якого  закону  в Україні  презю-
мується,  якщо не доведено  зворотного,  тому суд під час 
здійснення правосуддя виходить із того, що закон відпові-
дає стандартам верховенства права як юридичного інстру-
мента практичного характеру.

Як  зазначали  ми  раніше,  Конституція  України,  окрім 
усього іншого, є актом ствердження та гарантією для народу 
України  верховенства  права  як  стандарту  цивілізованого 
суспільства, який адаптований під українські реалії, а отже, 
відповідність їй є відповідністю верховенству права.

Здійснюючи  правосуддя,  суд  як  орган  правозас-
тосування  керується  нормами  позитивного  права,  які 
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є  доведеними  та  відповідно  врегульовують  виниклі  пра-
вовідносини.  Практичної  необхідності  надавати  оцінку 
правовідносинам окремо на предмет відповідності верхо-
венству права в суду немає, оскільки відповідність норма-
тивно-правових актів України останньому презюмується. 

Зазначений  підхід  до  правозастосування  забезпечує 
єдність  судової  практики  та  передбачуваність  суду.  За 
інших  умов,  у  разі  надання  (прямої)  оцінки  судом  пра-
вовідносинам  на  предмет  їхньої  відповідності  верхо-
венству  права,  абстрагуючись  від  положень  Конституції 
та законів України, правозастосування буде залежати від 
суб’єктивних  особливостей  конкретного  судді,  що  при-
зведе до розбалансування правової системи.

За  таких обставин можемо стверджувати, що під час 
здійснення правозастосовчої діяльності практичної необ-
хідності  в  наданні  окремо  правової  оцінки  виниклим 
правовідносинам, на предмет відповідності верховенству 
права, у суду немає. У даному разі ми вважаємо, що право-
вий порядок України ґрунтується на засадах верховенства 
права, ним пронизано всі правовідносини, які є формально 
визначеними, а тому з метою мінімізації різних підходів 
до застосування тих самих норм права суди мають керува-
тись нормами позитивного права, уникаючи всякого роду 
абстрактності.

Такий  підхід  повністю  узгоджується  з  положеннями 
процесуальних законів, згідно зі змістом яких суддя про-
являє свій суб’єктивізм (внутрішнє переконання) під час 
оцінювання доказів, які є у справі, а не під час визначення 
норми права, яка підлягає застосуванню. 

Водночас, ураховуючи особливості законотворчої тех-
ніки, норми матеріального та процесуального права міс-
тять лакуни та дискреції, оскільки детально врегулювати 
всі правовідносини неможливо. 

Процесуальні  кодекси містять юридичні  інструменти 
щодо подолання лакун. Зокрема, у разі відсутності закону, 
що  регулює  відповідні  правовідносини,  суд  застосо-
вує  закон, що регулює подібні правовідносини  (аналогія 
закону), а за відсутності такого закону суд виходить із кон-
ституційних принципів і загальних засад права (аналогія 
права).

Такий  юридичний  інструмент,  як  «аналогія  закону», 
у  практичному  застосуванні  є  зрозумілим  та  передбачу-
ваним, оскільки в даному разі суд не керується засадами 
абстрактного  характеру,  а  керується  конкретним  норма-
тивно-правовим  актом,  який  урегульовує  подібні  право-
відносини.

Що  стосується  «аналогії  права»,  то  цей  юридичний 
інструмент заснований на абстрактних ідеях, його реалі-
зація залежить від рівня правової свідомості та правової 
культури судді.

Так, аналогія права передбачає застосування конститу-
ційних принципів  (не принципів процесуальних законів) 
і загальних засад права, які за своєю природою є абстрак-
тними  субстанціями,  на  яких будується правова  система 
України. Їх застосування судом має бути зрозумілим сус-
пільству та мати на меті правосуддя.

Зокрема,  завданням  будь-якого  правосуддя  є  справед-
ливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів із 
метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів особи. 
Реалізація такого завдання має відбуватись на засадах верхо-
венства права, які формалізовані в Конституції України.

Отже,  під  час  застосування  аналогії  права  з  метою 
дотримання критерію справедливості суддя має виходити 
з  ознак  людиноцентричності  та  розумності,  аргументу-
ючи свою позицію, яка є зрозумілою для адресатів судо-
вого  рішення  й  інших  членів  суспільства.  Застосовуючи 
аналогію права до правовідносин, що оцінюються, суддя 
має обрати такий варіант вирішення спору, який буде най-
більш корисним для суспільства.

Застосування суддею аналогії права має ознаки право-
творчості, оскільки фактично відбувається правове врегу-

лювання  суспільних  відносин,  які  не  були  врегульовані, 
а тому для легітимізації такої діяльності вона має відпо-
відати стандартам існуючого правового порядку, зокрема 
бути розумною та спрямованою на досягнення справедли-
вого балансу в урегульованих правовідносинах.

Варто  зазначити,  що  через  природу  діяльності  суду 
в  Україні  таке  врегулювання  відбувається  ретроспек-
тивно,  а  отже,  має  місце  невідповідність  таким  ознакам 
верховенства  права,  як  доведеність  і  формальна  визна-
ченість,  у  частині  передбачуваності  права. Окрім  цього, 
порушується  ст.  58  Конституції  України,  згідно  з  якою 
закони й інші нормативно-правові акти не мають зворот-
ної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або 
скасовують відповідальність особи, що свідчить про пору-
шення такої ознаки верховенства права, як верховенство 
конституції. 

Підсумовуючи  викладене,  доходимо  висновку,  що 
аналогія  права  застосовується  в  разі  наявності  дефектів 
права, якими є лакуни, і з метою подолання таких дефек-
тів суд вбудовує в існуючу правову систему норму, дія якої 
є ретроспективною, тим самим порушуючи основні  еле-
менти верховенства права 

Для  усунення  зазначених  порушень  необхідно  чинне 
законодавство України доповнити нормами, якими визна-
чити  статус  судової  правотворчості  як  субсидіарної, 
урегулювати  порядок  її  подальшого  правозастосування. 
Зокрема, ретроспективно норма права, утворена судом під 
час  використання  аналогії  права,  може  діяти  виключно 
в  конкретному  спорі,  у  якому  її  було  утворено.  Інше  її 
застосування можливе лише перспективно. 

Окрему увагу необхідно приділити дискреції (розсуду) 
як юридичному інструменту прикладного характеру.

Уся процесуальна діяльність судді під час здійснення 
правосуддя нерозривно пов’язана з дискрецією. У науко-
вій  літературі  під  дискрецією  розуміють  повноваження, 
яке надане особі, вибирати між двома або більше альтерна-
тивами, коли кожна альтернатива є правомірною [9, c. 13].

Однак  такий  вибір  з  альтернативних  варіантів  пове-
дінки не може бути свавільним, має бути передбачуваний 
і зрозумілий суб’єктам правовідносин.

Дискреція  виникає  за  законом,  коли  останній  перед-
бачає  альтернативні  варіанти  поведінки  або  зобов’язує 
суд діяти на власний розсуд, встановлюючи йому розумні 
межі  такого  розсуду.  Окрім  цього,  власний  розсуд  суду 
проявляється  в  оцінюванні  ним  доказів,  яке  у  процесу-
альному законодавстві зветься внутрішнім переконанням 
судді, та в разі застосування аналогії права.

Вище ми зазначали, що в разі законодавчої невизначе-
ності суд має керуватись засадами верховенства права, на 
яких ґрунтується Конституція України. Для уніфікації під-
ходів щодо  застосування  верховенства права,  відповідно 
до  процесуальних  законів,  суд  використовує  практику 
Європейського суду з прав людини.

Рішення Європейського суду з прав людини є практич-
ним  кейсом  застосування  верховенства  права  в України, 
які орієнтують суди на однаковість розуміння засад права. 
Його  інструменти  мають  ураховуватись  і  застосовува-
тись судами під час здійснення правосуддя, однак вони не 
можуть суперечити положенням Конституції України.

Розсуд суду в ухваленні рішення – це необхідний атри-
бут  законодавчої  техніки  в  умовах перманентно  змінних 
суспільних  відносин,  його  розумна  реалізація  сприяє 
визначеності у правовідносинах.

Висновки. Отже, підсумовуючи викладене вище, варто 
прийти до висновку, що верховенство права в Україні – це 
не сакральна субстанція, а дієвий юридичний інструмент 
забезпечення та реалізації прав і свобод людини.

Його природа пов’язана з такими цінностями західної 
цивілізації, як християнська мораль та справедливість, що 
свідчить про його гуманістичну спрямованість. Водночас 
верховенство права є концепцією здорового глузду, а тому 
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воно має практичний характер і спрямоване на створення 
людиноцентричного порядку, який у процесі еволюції змі-
нюється залежно від системи цінностей і рівня культури 
людства.

Позитивне право України сформоване на засадах вер-
ховенства права, у розумінні його українцями. Глобаліза-
ція цієї концепції розширює його розуміння як у право-
вому,  так  і  в  економічному,  соціальному  сенсах,  а  тому 

під впливом глобального світу його розуміння не є сталим 
і  в  Україні,  змінюється  в  залежності  від  зміни  системи 
цінностей. 

Правосуддя в Україні не стоїть осторонь упровадження 
у своїй діяльності верховенства права,  а навпаки,  є його 
невід’ємним атрибутом,  який  забезпечує його практичне 
функціонування. Суд не може діяти інакше, як на засадах 
верховенства права, які впровадженні в позитивне право.
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Cтаття присвячена висвітленню сутності та змісту такої конституційно-правової категорії? як «мирні зібрання». Проаналізовано під-
ходи різних вчених щодо визначення змісту права на мирні зібрання, а саме М. Смоковича, Л. Адашис, Л. Ярмола, М. Середи, Р. Мельни-
ка, Т. Храмової та інших. Автори акцентують увагу на дослідженні різноманітних аспектів права на мирні зібрання. Досліджено сутність 
даного права крізь призму деяких міжнародних актів, ідеться про Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, Міжна-
родний пакт про громадянські та політичні права, Африканську хартію прав людини та народів, Американську конвенцію з прав людини, 
Копенгагенський документ Організації з безпеки і співробітництва в Європі, Конвенцію Співдружності Незалежних Держав про права та 
основні свободи людини, Конвенцію про права дитини та інші. Проаналізовано сутнісні ознаки права на мирні зібрання (організованість, 
мирний характер, наявність фізичного простору, на якому відбувається мирне зібрання), а також факультативні ознаки (наявність орга-
нізатора й інші). Досліджено принципи, які найкраще розкривають відповідне право. Для цього було досліджено Керівні принципи зі сво-
боди мирних зібрань, серед яких було виділено презумпцію на користь проведення мирних зібрань, законність, позитивне зобов’язання 
держави щодо сприяння мирним зібранням, недискримінацію, пропорційність. 

Проаналізовано основні тенденції, які характерні для судової практики щодо реалізації права на мирні зібрання в Україні (слабка 
уніфікованість судової практики; тенденція заборон; недостатня обґрунтованість судових рішень; використання національного законо-
давства без урахування міжнародних стандартів). Запропоновано деякі рекомендації щодо вдосконалення відповідної судової практики 
з вирішення цих справ адміністративними судами. Зокрема, запропоновано ухвалення закону, яким могли б керуватися суди, вирішуючи 
питання щодо проведення відповідних зібрань. Досліджено питання щодо обмеження права на мирні зібрання. Висунуто підстави, за 
яких обмеження цього права визнається виправданим. А саме: обмеження повинно мати легітимну мету, наявність потенційної загрози 
порушення громадського порядку та безпеки.

Ключові слова: мирні зібрання, сутнісні ознаки права на мирні зібрання, принципи мирних зібрань, судова практика, обмеження 
права на мирні зібрання.

The article is devoted to the coverage of the essence and content of such constitutional and legal category as “peaceful assembly”. Analyzed 
the approaches of various scholars to determine the content of the right to peaceful assembly, namely M. Smokovich, L. Adashis, L. Yarmol, 
M. Sreda, R. Melnik, T. Khramova and others. The authors focus on exploring various aspects of the right to peaceful assembly. Investigated the 
essence of this category through the prism of some international acts, namely the Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, 
the International Covenant on Civil and Political Rights, the African Charter on Human and Peoples’ Rights, American Convention on Human 
Rights the OSCE Copenhagen Document, the CIS Convention States on Human Rights and Fundamental Freedoms, the Convention on the 
Rights of the Child and others. Analyzed the essential features of the right to peaceful assembly (organization, peaceful nature, the presence of 
physical space on which the peaceful assembly takes place), as well as optional features (presence of the organizer and others). Explored the 
principles that best reveal relevant law. For this purpose, the Guidelines on the Freedom of Peaceful Assembly were examined, among which 
the presumption in favor of holding peaceful assemblies, the legitimacy, the positive commitment of the state to promote peaceful assembly, non-
discrimination, and proportionality were highlighted.

Analyzed the main tendencies that are characterized of the case law on the exercise of the right to peaceful assembly in Ukraine (non-
uniformity of judicial practice; tendency of prohibitions, insufficient validity of court decisions; use of national legislation without international 
standards). Made some recommendations to improve the relevant case law by administrative courts. In particular, it was proposed to adopt a 
law that could be guided by the courts, when deciding whether to hold appropriate meetings. Investigated the issue of limitation of the right to 
peaceful assembly. Justified the grounds for limiting this right. Namely: the restriction must pursue a legitimate aim, the existence of a potential 
threat of breach of public order and security.

Key words: peaceful assembly, essential features of right to peaceful assembly, principles of peaceful assembly, jurisprudence, restrictions 
on right to peaceful assembly.

Постановка проблеми. Громадянське  суспільство, 
будучи  одним  із  найскладніших  і  найрізноманітніших 
явищ  громадського  життя,  усе  активніше  проявляє  себе 
в  тих  сферах,  де правове  регулювання,  правова  інститу-
ціалізація  є  системоутворюючими  чинниками.  Особли-
вості  сучасних  соціальних процесів  ставлять на перший 
план  необхідність  вивчення  розмаїття форм  прояву  осо-
бистої  та  колективної  активності  громадян,  інституалі-
зації  цієї  активності  та  подальшого  спрямування  їх  роз-
витку.  Реальність  така,  що  сьогодні  соціальна  природа 
громадянської  активності  лежить  у  сфері  незадоволення 
людини її становищем, статусом, доступом до матеріаль-
них і нематеріальних благ, рідше – у сфері потреби в без-
корисливій допомозі  іншим людям, місцевій громаді або 
іншій соціальній групі, з якою себе асоціює громадянин, 

суспільство  загалом.  У  будь-якому  разі  громадянська 
активність  спрямована  на  задоволення  внутрішніх,  осо-
бистих інтересів її суб’єктів. Саме через це увагу правової 
науки має  бути  зосереджено  на  забезпеченні  правовими 
засобами  гарантій  реалізації  різних  форм  громадянської 
активності.

Одним з елементів правового статусу й основних цін-
ностей  демократичної  плюралістичної  держави  є  визна-
ння  і  захист свободи мирних зібрань. Ця свобода висту-
пає  як  невід’ємна  властивість  будь-якої  демократичної 
системи,  оскільки  дає  громадянам  можливість  відкрито 
висловлювати свої думки, зокрема про незгоду з ухвале-
ними  публічно-владними  рішеннями,  привертати  увагу 
широкого  кола  осіб  до  актуальних  проблем,  самостійно 
висувати й оперативно реагувати на ініціативи щодо зміни 



92

№ 1 2020
♦

правового регулювання, тим самим брати участь у спра-
вах  держави.  Ступінь  визнання  й  ефективність  гарантій 
свободи зібрань є показниками відкритості й підконтроль-
ності влади суспільству.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
права  на  мирні  зібрання  вже  протягом  довгого  пері-
оду  залишається  важливим  у  колах  багатьох  науковців. 
Зокрема, теоретичним підґрунтям для дослідження стали 
наукові праці таких вчених, як М. Смокович [2], Л. Ада-
шис [3], Л. Ярмол [4], М. Середа [5] та ін.

Метою статті є  дослідження  різноманітних  аспектів 
права на мирні зібрання, а саме аналіз міжнародних актів, 
де  регламентовано  відповідне  право;  визначення  ключо-
вих ознак  і принципів у сфері організації  та проведення 
мирних зібрань; дослідження судової практики щодо реа-
лізації права на мирні зібрання (на прикладі України); ана-
ліз питань щодо обмеження цього права.

Виклад основних положень. Право на мирні зібрання 
регламентується  різноманітними  нормативними  актами. 
Зокрема, ст. 39 Конституції України встановлено повідо-
мний  (не дозвільний)   порядок проведення  зборів, похо-
дів,  мітингів  і  демонстрацій:  «Громадяни  мають  право 
збиратися  мирно,  без  зброї  і  проводити  збори,  мітинги, 
походи і демонстрації, про проведення яких завчасно спо-
віщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 
самоврядування» [1].

Напевно, одним із найбільш вагомих джерелом права, 
яке регламентує право на мирні зібрання, є Конвенція про 
захист прав людини та основоположних свобод.

У ч. 1 ст. 11 Конвенції про захист прав людини та осно-
воположних свобод встановлено, що кожний має право на 
свoбоду  мирних  зібрань  і  свoбоду  об’єднання  з  іншими 
особами, зокрема право створювати профспілки та всту-
пати до них для захисту своїх інтересів [2, с. 22].

На нашу думку, потрібно зупинитися на аналізі деяких 
важливих аспектів даної Конвенції. Необхідно зазначити, 
що наведена стаття захищає два тісно взаємопов’язаних, 
доповнюючих  одне  одного,  однак  різних  прав:  право  на 
свободу  мирних  зібрань  і  право  на  свободу  об’єднань 
з іншими. Ці права доповнюють одне одного в тому сенсі, 
що  кожна  зі  свобод  сприяє  забезпеченню  ефективної 
реалізації  одного  із  прав.  Наприклад,  право  на  свободу 
зібрань  було  б  однозначно менш  дієвим  без можливості 
для окремих осіб об’єднуватися й організовано висловлю-
вати свій протест. Взаємодоповнюючий характер цих прав 
також  стає  очевидним  з  огляду  на  їх  спільного  подання 
в Конвенції, а також їх тісний зв’язок з іншими міжнарод-
ними документами із прав людини.

Передбачена у ст. 11 свобода мирних зібрань у широ-
кому  тлумаченні  включає  в  себе  організацію  та  участь 
в ходах і процесіях, статичні збори або сидячі страйки, а 
також публічні та приватні заходи офіційного і неофіцій-
ного характеру. Необхідно зазначити, що ст. 11 захищає як 
«приватні зібрання, так і збори, що проводяться в місцях 
загального  користування». Проте,  хоча  ст.  11  стосується 
будь-яких  зборів  осіб,  які  мають  спільні  економічні  або 
політичні цілі, її застосування на практиці до зборів саме 
соціального характеру є малоймовірним.

Ст. 11  захищає тільки «мирні  зібрання». Отже, осно-
вним  обмеженням  у  сфері  дії  ст.  11  є  виключення  з  неї 
зборів, за яких учасники або організатори мають «насиль-
ницькі наміри, що призводять до порушення громадського 
порядку».

Цікавим прикладом є справа “Christians against Racis-
mand Fascism v. United Kingdom” (1980 р.). Комісія дала 
чітко зрозуміти, що насильство і безлади, що випливають 
із проведення мирного зібрання, не перешкоджають здій-
сненню його захисту, передбаченого ст. 11.

Під час визначення застосовності ст. 11 має значення 
намір про проведення мирного зібрання, а не ймовірність 
виникнення насильства внаслідок реакції інших груп або 

під впливом інших чинників. Концепція «мирних зібрань» 
служить ключем для сприйняття свободи зібрань як стовпа 
демократичного суспільства, а збори, що провокують без-
лади  або  загрозу  правовому  суспільству,  неприйнятні 
для демократичного суспільства  і не підлягають захисту, 
передбаченому Конвенцією. Проте протиборчим  групам, 
готовим вдатися до насильства, фактично заборонено при-
гнічувати свободу мирних зібрань.

Крім того, свобода мирних зібрань гарантована низкою 
міжнародних положень із прав людини. Мається на увазі 
Міжнародний пакт про громадянські  та політичні права, 
ст. 11 Африканської хартії прав людини та народів, а також 
ст. 15 Американської конвенції з прав людини. Ст. 8 Між-
народного  пакту  про  економічні,  соціальні  та  культурні 
права передбачає право на страйк.

Зокрема, науковець Л. Адашис виділяє такі міжнародні 
акти, що регулюють питання мирних зібрань: Копенгаген-
ський  документ  Організації  з  безпеки  і  співробітництва 
в Європі (далі – ОБСЄ), Конвенцію Співдружності Неза-
лежних  Держав  про  права  та  основні  свободи  людини, 
Конвенцію про права дитини та інші [3, с. 55].

Важливим моментом, без якого неможливо також ґрун-
товно розглядати дану категорію, є визначення ключових 
ознак мирних зібрань.

По-перше,  вони  характеризуються  організованістю. 
Сама наявність двох або більше осіб не свідчить про те, що 
це мирне зібрання. Умовою саме цієї ознаки є те, що особи 
повинні мати чітку мету для влаштування цього зібрання.

По-друге,  мирне  зібрання  має  характеризуватися 
й мирним характером. Щоб визначити, чи має це зібрання 
такий характер, треба, щоб погляди, форми їх вираження, 
наслідки відповідали суспільним нормам.

По-третє, мирні зібрання повинні відбуватися на пев-
ному фізичному просторі (наприклад, це можуть бути гро-
мадські місця) [4, с. 334–335].

Крім  того,  можна  виділити  також  необов’язкові 
ознаки. Для цього хотілося б звернутися до поглядів нау-
ковця М. Середи, який визначає такі факультативні ознаки 
мирних зібрань: мирні зібрання повинні мати свого орга-
нізатора, який відповідно керує перебігом подій; надання 
інформації  державним  органам щодо  проведення  заходу 
тощо [5, с. 53].

Наступний  аспект,  який  би  хотілося  розглянути, 
основні  принципи,  які  найкраще  розкривають  категорію 
«мирних зібрань». Для цього хотілося б звернутися до пра-
вознавця М. Ріекінен. Вона виділяє два принципи органі-
зації публічних заходів: мирний характер зборів і рівність 
усіх учасників. Мирний характер публічних заходів поля-
гає  в  тому, що  захід  не має  ставити  під  загрозу  безпеку 
учасників і перехожих та порушувати чиї-небудь права. 

Крім  того,  принцип  мирного  зібрання  охоплює  ще 
й необхідність ужиття заходів для того, щоби проведення 
зібрань  не  завдало  «значної  шкоди»  навколишньому 
середовищу. 

Принцип  рівності  трактується  таки:  «Під  час  про-
ведення  громадських  зборів  або  громадських  заходів  не 
личить виявляти ні до кого без поважних причин диферен-
ційоване ставлення із причин, які стосуються конкретної 
особистості» [6, c. 36].

Не можна також залишити поза увагою інші принципи, 
які  закріплені  в Керівних  принципах  зі  свободи мирних 
зібрань.  Серед  них,  на  нашу  думку,  необхідно  виділити 
п’ять найбільш вагомих, як-от: 

–  презумпція  на  користь  проведення  зібрання.  Реа-
лізація відпoвідного права має бути забезпечена без жод-
ного регулювання; 

–  законність.  Відповідний  принцип  полягає  в  тому, 
що лише закон може обмежувати право громадян збира-
тися мирно; 

–  позитивне  зобов’язання  держави  щодо  сприяння 
мирним  зібранням  та  їх  захисту.  Держава  має  усунути 
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будь-які перепони для реального здійснення громадянами 
відповідного права та повинна гарантувати їхню безпеку; 

–  недискримінація.  Даний  принцип  полягає  в  тому, 
що будь-яка людина, незалежно від її статі, раси й інших 
ознак, не повинна обмежуватися в цьому праві; 

–  пропорційність.  Цей  принцип  полягає  в  тому,  що 
для  будь-якого  обмеження  потрібна  достатня  підстава. 
Кожна країна має показати, що обмеження повинно відпо-
відати інтересам громадськості [7].

Усі ці принципи в сукупності можуть дати цілісну кар-
тину того, на яких засадах має базуватися право на мирні 
зібрання.

Далі необхідно також розглянути такий не менш важ-
ливий  момент,  як  питання,  пов’язане  з  аналізом  судо-
вої  практики  в  Україні  щодо  реалізації  права  на  мирні 
зібрання.

Необхідно сказати, що суд має велике значення в питан-
нях, які пов’язані з формуванням національної практики 
щодо реалізації права на мирні зібрання. Це можна також 
побачити у змісті Конституції України, де суд визнається 
єдиним державним інститутом, який може встановлювати 
деякі обмеження щодо реалізації цього права. Також лише 
він може давати оцінку тим чи  іншим рішенням органів 
державної влади, які пов’язані із правом на мирні зібрання. 
До того ж лише під час судового процесу можна усунути 
обмеження, які пов’язані з реалізацією даного права.

Розглядаючи  реалізацію  судової  практики  в  Україні, 
потрібно  звернутися  до  деяких  рішень  Конституційного 
Суду  України,  що  дають  роз’яснення  щодо  деяких  про-
блемних питань. Щодо питань строків сповіщення орга-
нів  влади  про  наміри  проведення  мирних  зібрань,  Кон-
ституційний Суд України в рішенні від 19 квітня 2001 р. 
№ 4-рп/2001 встановив, що організатори проведення мир-
них  зібрань  мають  сповістити  відповідні  органи  у  при-
йнятні  строки, що  передують  даті  їх  проведення  [8].  Ці 
строки  не  повинні  обмежувати  передбачене  ст.  39  Кон-
ституції право громадян, а мають служити його гарантією 
й  водночас  надавати  можливість  відповідним  органам 
виконавчої  влади  чи  органам  місцевого  самоврядування 
вжити заходів щодо безперешкодного проведення грома-
дянами зборів, мітингів, походів і демонстрацій, забезпе-
чення громадського порядку, прав і свобод інших людей. 
Визначення  конкретних  строків  завчасного  сповіщення 
з урахуванням особливостей форм мирних зібрань, їхньої 
масовості, місця, часу проведення тощо є предметом зако-
нодавчого регулювання. 

Відповідна  правова  позиція  підтверджується  рішен-
нями  Європейського  суду  з  прав  людини  («Шмушкович 
проти України» (заява № 3276/10, рішення від 14 лютого 
2014  р.),  «Веніамін  Тимошенко  та  інші  проти  України» 
(заява № 48408/12,  рішення  від  2  січня  2015р.),  а  також 
судовою практикою національних судів. 

Прикладом  практичного  застосування  цієї  консти-
туційної  норми  є  кримінальна  справа № 761/24681/16-к, 
яка розглядалася Шевченківським районним судом міста 
Києва,  за  фактом  застосування  правоохоронних  органів 
для здійснення силового розгону мітингувальників із Май-
дану Незалежності в м.  Києві та пожежі в будівлі Феде-
рації профспілок України у грудні 2013 – лютому 2014 рр.

Проблемним  є  також  питання  отримання  попере-
днього  дозволу  для  проведення  мирних  зібрань.  Кон-
ституційний Суд  уважає  (рішення від  8  вересня  2016  р. 
№ 6-рп/2016), що відповідний дозвіл суперечить положен-
ням ч. 1 ст. 39 Конституції України, які як норми прямої 
дії встановлюють необхідність лише завчасно сповістити 
органи виконавчої влади чи органи місцевого самовряду-
вання  про  проведення мирного  зібрання,  яке  може мати 
як  релігійний,  так  і  нерелігійний  характер  [9].  У  демо-
кратичній, правовій державі не може бути встановлений 
різний  порядок  проведення  мирних  зібрань  залежно  від 
їх організаторів  і учасників, мети та місця, форми тощо, 

а саме: в одних випадках вимагається отримати дозвіл, а 
в  інших  –  завчасно  сповістити  про  намір  провести  таке 
зібрання.

Отже, підсумувавши наведені рішення, можна сказати, 
що для проведення мирних зібрань обов’язковим є лише 
завчасне  сповіщення,  тоді  як  отримання  попереднього 
дозволу непотрібне.

Також,  звертаючись  до  даного  питання,  необхідно 
визначити деякі характерні тенденції, які поки що просте-
жуються в національній судовій практиці.

По-перше,  це  неузгодженість  судової  практики,  яка 
полягає в тому, що суди застосовують різні позиції під час 
вирішення справ щодо реалізації права на мирні зібрання.

По-друге, це тенденція автоматичних заборон. Прояв-
ляється це в тому, що суди часто вирішують дане питання 
не на користь реалізації цього права, а навпаки, на обме-
ження та заборону. Дана тенденція може бути зумовлена 
певною залежністю судів від політичної влади.

По-третє,  це  недостатня  обґрунтованість  судових 
рішень,  яка  полягає  в  тому,  що  суди  часто  не  можуть 
належно  вмотивувати  своє  рішення,  посилаючись  на  те, 
що проведення мирних зібрань може загрожувати, напри-
клад, національній безпеці України.

По-четверте,  це  використання  національного  зако-
нодавства  без  урахування  міжнародного.  Вирішуючи 
справи, суди часто обмежуються використанням Консти-
туції  України,  рішення  Конституційного  Суду,  Кодексу 
адміністративного  судочинства.  Лише  частково  вони 
можуть керуватися практикою Європейського суду з прав 
людини, Конвенцією  про  захист  прав  і  основоположних 
свобод, часто обмежуючись лише посиланнями на них, не 
пов’язуючи їх з обставинами справи [10, с. 4–6].

Отже, можна сказати, що національна судова практика 
щодо реалізації права на мирні зібрання потребує вдоско-
налення. На нашу думку, було б доречно судам керуватися 
презумпцією правомірності мирного зібрання і не покла-
дати обов’язок доведення цього на організаторів мирних 
зібрань. А також, напевно, основним засобом покращення 
реалізації  судової  практики  є  ухвалення  закону,  який  би 
регламентував  свободу  мирних  зібрань,  з  урахуванням 
міжнародних стандартів.

У контексті розгляду питання судової практики необ-
хідно також дослідити питання стосовно обмеження права 
на мирні зібрання.

Науковець  Т.  Храмова  зазначає,  що  в  демократичній 
правовій  державі  конституційно  допустимими  вважа-
ються  тільки  ті  обмеження,  які  мають  легітимну  мету, 
є  обґрунтованими  (необхідними,  адекватними),  мають 
правову форму (найчастіше закону) і не припускають над-
мірних обтяжень. Отже, в обмежень також існують межі 
(«обмеження обмежень») [11].

Категорія «мирні  зібрання» об’єднує в  собі  дві  різні, 
але  водночас  тісно  взаємопов’язані  цілі  обмеження  сво-
боди зібрань: підтримання громадського порядку і захист 
безпеки.  Зазвичай  суди  використовують  ці  цілі  в  нероз-
ривному зв’язку, не проводячи смислового розмежування 
між ними. Причини, а також обґрунтованість такого об’єд-
нання  публічних  інтересів,  які  легітимують  втручання 
влади  у  свободу  зібрань,  можна  встановити,  розкривши 
зміст кожного з них окремо.

У Керівних принципах щодо свободи мирних зібрань 
зазначається,  що  терміну  «громадський  порядок»  влас-
тива  невизначеність,  яка,  однак,  не  повинна  служити 
виправданням для розгону або заборони мирних зібрань.

Поняття «безпека»  є більш конкретним. Щодо цілей, 
що  виправдовують  встановлення  обмежень  свободи 
зібрань,  виділяють  два  види  безпеки:  «громадська  без-
пека» і «національна безпека». Поняття «громадська без-
пека» зазвичай пов’язується зі станом захищеності життя 
і здоров’я, майна громадян і є близьким до категорії «гро-
мадський порядок».



94

№ 1 2020
♦

Термін «національна безпека» характеризує стан захи-
щеності (територіальної цілісності й політичної незалеж-
ності) держави як такої від внутрішніх і зовнішніх загроз.

Використання  цілі  охорони  національної  безпеки  як 
підстави  для  втручання  у  свободу  зібрань  виправдано 
в  разі  введення  особливих  (надзвичайних)  режимів, 
зокрема пов’язаних із проведенням масштабних контрте-
рористичних операцій.

Отже, для обмеження права на мирні зібрання потрібна 
відповідна  легітимність  мети  обмеження.  Необхідність 
у балансуванні публічних інтересів, які полягають у під-
тримці громадського порядку й охороні громадської без-
пеки,  і  приватних  інтересів,  які  полягають  у  відкритому 
вираженні думок і емоцій великого числа маніфестантів, 
виникає тільки за наявності конфлікту між цими ціннос-
тями.  Інакше  кажучи,  питання  про  введення  обмежень 
має  місце  тільки  тоді,  коли  поведінка  учасників  зібрань 
справді загрожує спокою та безпеці громадян (як учасни-
ків публічних заходів, так і третіх осіб).

Крім того, для наявності достатніх підстав щодо цього 
обмеження потрібна наявність потенційної загрози пору-

шення громадського порядку та безпеки. Вона означає, що 
ризик втрати заходом мирного характеру існує, але вима-
гає від держави бути адекватно підготовленою, а не впро-
ваджувати активні дії, що можуть якимось чином порушу-
вати перебіг зібрань.

Лише за наявності наведених вище підстав обмеження 
мирних зібрань є виправданим.

Висновки. Отже, проблема реалізації права на мирні 
зібрання  залишається  актуальною. Можна  побачити, що 
це  питання  є  нагальним  не  лише  у  практиці  України,  а 
й  у  всьому  світі,  звідси  і  наявність  низки  міжнародних 
актів, які регламентують право на мирні зібрання.

Свобода мирних зібрань є одним із базових елементів 
конституційно-правового  статусу  громадянина,  інстру-
ментом  безпосередньої  демократії,  формою  реалізації 
громадянської  активності.  За  допомогою  проведення 
й  організації  мирних  зібрань  суспільство  може  висло-
вити  свою  згоду  або  протест  проти  політики,  яку  про-
водить держава. Звичайно, відповідне зібрання повинно 
мати мирний характер  і не переростати в  самосуд, без-
ладдя і беззаконня [12].
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Білак О.П.,
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Встановлено, моніторинг значної кількості актів, які регламентують транскордонне співробітництво, свідчить про доцільність сис-
тематизації даних про проєкти транскордонного співробітництва в розрізі областей України, визначення способів подолання проблеми 
низької інформованості населення щодо можливостей транскордонного співробітництва в розрізі галузей, зокрема потреб у такій діяль-
ності населення сусідньої держави, що є наслідком низького рівня взаємодії спеціалізованих інституцій; узагальнення видів ініціатив 
населення щодо започаткування транскордонної співпраці та розроблення на законодавчому рівні інституційних методів стимулювання 
таких місцевих ініціатив тощо.

До основних відмінностей законодавчого регулювання транскордонного співробітництва від інших видів міжнародної діяльності (між-
регіональна і прикордонна) віднесено такі: транскордонне співробітництво має чітку регламентацію на законодавчому рівні, оскільки в 
Україні для регулювання транскордонного співробітництва, на відміну від прикордонного та міжрегіонального, ухвалено спеціальний 
законодавчий акт; результатом транскордонного, на відміну від прикордонного, співробітництва є створення спільних інституцій, а у при-
кордонному чи міжрегіональному наявність таких інституцій не є обов’язковою.

Визначено конституційний зміст транскордонного співробітництва, яким є комплекс певних можливостей його суб’єктів і учасників, 
зокрема: а) участь у створенні транскордонних об’єднань і органів транскордонного співробітництва, зокрема об’єднань єврорегіональ-
ного співробітництва, європейських об’єднань територіального співробітництва; б) правомочність щодо укладання угод про транскор-
донне співробітництво в окремих сферах; в) правомочність брати участь у розробленні та реалізації спільних ініціатив, заходів, проєктів, 
програм і стратегій в окремих сферах, що передбачає координацію співробітництва й акумулювання на визначений період ресурсів із 
метою спільного здійснення відповідних заходів; г) правомочність встановлювати та розвивати взаємовигідні контакти; ґ) правомочність 
обирати інші форми транскордонного співробітництва, не заборонені законодавством. 

Ключові слова: місцеве самоврядування, транскордонне співробітництво, міжнародне міжмуніципальне співробітництво, об’єд-
нання єврорегіонального співробітництва, європейське об’єднання територіального співробітництва.

It is established that the monitoring of a significant number of acts regulating cross-border cooperation shows the expediency of systematizing 
data on cross-border cooperation projects by regions of Ukraine, identifying ways to overcome low awareness of opportunities for cross-border 
cooperation by industry, including the needs of such neighbours, which is a consequence of the low level of interaction of specialized institutions; 
generalization of types of initiatives of the population on the beginning of cross-border cooperation and development at the legislative level of 
institutional methods of stimulation of such local initiatives, etc.

The main differences between the legislative regulation of cross-border cooperation from other international activities (interregional and 
cross-border) are the following: cross-border cooperation has clear regulations at the legislative level, as in Ukraine to regulate cross-border 
cooperation in contrast to cross-border and interregional, adopted a special act; cross-border cooperation, in contrast to cross-border cooperation, 
results in the creation of joint institutions, and in cross-border or inter regional the presence of such institutions is not mandatory.

The constitutional content of cross-border cooperation is defined, which is a set of certain capabilities of its subjects and participants, 
in particular: a) participation in the creation of cross-border associations and bodies of cross-border cooperation, including Euro regional 
cooperation associations, European territorial cooperation associations; b) the power to conclude agreements on cross-border cooperation in 
certain areas; c) the right to participate in the development and implementation of joint initiatives, activities, projects, programs and strategies 
in certain areas, which involves the coordination of cooperation and accumulation for a certain period of resources for the joint implementation 
of relevant activities; d) the right to establish and develop mutually beneficial contacts; e) the right to choose other forms of cross-border 
cooperation, not prohibited by law.

Key words: local self-government, cross-border cooperation, international inter-municipal cooperation, association of Euro regional 
cooperation, European association of territorial cooperation.

Актуальність тематики дослідження.  Моніторинг 
значної  кількості  актів,  які  регламентують  транскордонне 
співробітництво,  свідчить  про  доцільність  систематиза-
ції  даних  про  проєкти  транскордонного  співробітництва 
в розрізі областей України, визначення способів подолання 
проблеми низької інформованості населення щодо можли-
востей транскордонного співробітництва в розрізі галузей, 
зокрема потреб у такій діяльності населення сусідньої дер-
жави, що є наслідком низького рівня взаємодії спеціалізо-
ваних  інституцій;  узагальнення  видів  ініціатив  населення 
щодо  започаткування  транскордонної  співпраці  та  розро-
блення на законодавчому рівні інституційних методів сти-
мулювання таких місцевих ініціатив тощо. Для вирішення 
окреслених  проблем  виявляється  необхідним  здійснити 
дослідження транскордонного співробітництва як консти-
туційної категорії крізь призму його базового рівня. 

У  вітчизняній юридичній  доктрині  розробки  стосовно 
транскордонного  співробітництва  як  конституційної  кате-
горії є поодинокими, дослідження правового аспекту тран-

скордонного  напряму  діяльності  представницьких  органів 
місцевого самоврядування також не є численними, оскільки 
основна увага приділяється економічному та соціологічному 
аспектам  даного  виду  діяльності.  Питанням  формування 
методологічних  аспектів  створення  та  дослідження  кон-
цепції розвитку транскордонного співробітництва в Україні 
присвятили дослідження такі провідні вчені, як: І.В. Артьо-
мов,  А.В.  Балян,  І.В.  Бураковський,  С.В.  Віднянський, 
В.В.  Гарагонич,  І.Є.  Журба,  Є.Б.  Кіш,  А.О.  Краснейчук, 
О.М. Майборода, Н.А. Мікула, В.П. Мікловда, С.І. Мітря-
єва, Ю.М. Пахомов, О.С. Передрій, В.П. Приходько, І. Сту-
денніков, В.Д. Хандогій, О.У. Хомра й інші.

Виклад основного матеріалу. Розглянемо відмінності 
транскордонного співробітництва від низки видів міжна-
родної співпраці.

Так, Н.А. Мікула вважає міжтериторіальне співробіт-
ництво найбільш ширшим поняттям, яке визначає право 
територіального  органу  влади  будь-якого  рівня  співпра-
цювати з відповідними територіальними органами влади 



96

№ 1 2020
♦

інших держав (для України – Автономна Республіка Крим, 
області, райони, селищні ради, міста). На її думку, міжре-
гіональне співробітництво окреслює правові рамки тери-
торій, що стоять на другому після центрального рівня (для 
України – це області й Автономна Республіка Крим, міста 
Київ і Севастополь, для Швейцарії – кантони, для Австрії, 
Німеччини – землі, для Польщі – воєводства тощо). Тран-
скордонним ж співробітництвом учена називає співпрацю 
суміжних  територій  сусідніх  держав,  де  визначальною 
є  наявність  кордону  між  співпрацюючими  територіями, 
що  виключає  можливість  транскордонного  співробітни-
цтва не сусідніх держав (це не стосується функціонування 
міжнародних організацій і об’єднань) [1, с. 12–13]. Пого-
джуємося з висновком дослідниці, що поняття «міжтери-
торіальне»  та  «міжрегіональне» можна  вживати  як  іден-
тичні,  якщо  визначитися  з  поняттям  «регіон»,  тому  що 
під  територією  варто  розуміти  різного  рівня  адміністра-
тивно-територіальні  одиниці  держави,  зокрема  і  другий 
рівень  безпосередньо  після  державного  (тобто,  за  євро-
пейським  визначенням,  регіон),  то  поняття  «міжтерито-
ріальне» буде  включати  і  «міжрегіональне»  співробітни-
цтво [2, с. 69]. Транскордонне співробітництво дослідниця 
виділяє в окрему форму, оскільки в умовах транскордон-
ного  простору  проблем,  які  виникають  та  які  необхідно 
вирішувати,  набагато  більше,  ніж  тих,  які  виникають 
у відносинах територій (регіонів) різних держав, часто ці 
проблеми мають об’єктивний характер – не залежать від 
людини: перенос забруднень на суміжні території, спільні 
водні ресурси тощо [1, с. 13].

У вітчизняній літературі розглядається такий вид між-
народного співробітництва, як прикордонне. Прикордонне 
співробітництво  –  це  форма  міжнародного  співробітни-
цтва, що  передбачає  дві  основні  умови:  1)  сусідні  тери-
торії; 2) регіональний або локальний характер співпраці. 
Поняття  «прикордонне  співробітництво»  ширше  від 
поняття  «єврорегіональне  співробітництво»,  оскільки до 
того ж не потребує створення спільних структур по обидва 
боки кордону [3, с. 673].

Прикордонне співробітництво – погоджені дії місцевої 
влади,  постійних жителів, юридичних  осіб  і  визначених 
об’єктів  (зокрема,  перетинання  кордону  за  спрощеними 
правилами), дозволені у визначеній  зоні  (найчастіше від 
15 до 50 км) по обидва боки міждержавного кордону, також 
відповідно до національного законодавства  і міждержав-
них  угод,  (наприклад,  прикордонна  торгівля)  [4,  с.  457], 
хоча деякі вчені зазначають, що «таке визначення прикор-
донного співробітництва має звужений характер» [5, с. 53].

У літературі зазначено такі відмінності прикордонного 
співробітництва  від  інших  видів:  прикордонне  співро-
бітництво  створює  вигоди  для  обох  сторін  зовнішнього 
кордону Європейського Союзу (далі – ЄС), спирається на 
фінансування із внутрішніх джерел ЄС і за його межами. 
Водночас прикордонне співробітництво іноді опосередко-
вано ототожнюється із транскордонним або зазначається, 
що  прикордонне  співробітництво  перейшло  у  транскор-
донне  із  травня  2004  р.,  коли  кордони  України  з  Угор-
щиною, Словаччиною та Польщею стали кордонами ЄС 
[5, с. 46, 49, 66].

На  думку  дослідника  В.А.  Дергачова,  прикордонне 
співробітництво,  як  єврорегіони  та  міжнародні  тран-
спортні коридори, належить до основних форм транскор-
донного співробітництва [6].

Н.А. Мікула зазначає, що диференціація понять тран-
скордонного  та  прикордонного  регіонів  здійснюється 
тому, що перші визначаються як спільна територія приле-
глих до кордону сусідніх адміністративно-територіальних 
одиниць як мінімум двох держав, тоді як другі є терито-
ріями, що охоплюють одну або декілька адміністративно-
територіальних одиниць однієї держави  і прилягають до 
державного кордону [7, с. 11]. Тому вчена вважає, що при-
кордонні  регіони  сусідніх  країн  є  важливою  складовою 

частиною транскордонних регіонів, сформованих за їхньої 
участі,  оскільки  лише  в межах  транскордонного  регіону 
виявляється  синергетичний  ефект  від  взаємодії  прикор-
донних  регіонів  різних  держав  завдяки  використанню 
потенціалу транскордонного співробітництва [8, с. 17]. 

О.А. Урбан у своєму дослідженні виокремлює такі від-
мінності між прикордонним і транскордонним та міжрегі-
ональним співробітництвом: 

1)  прикордонне  співробітництво  відбиває  співробіт-
ництво прикордонного регіону з будь-яким регіоном іншої 
держави, тоді як транскордонне – лише суміжних регіонів;

2)    прикордонне  співробітництво  в  деяких  випадках 
характеризується як співробітництво між окремими тери-
торіями  (містами,  селищами й  ін.),  які не  є регіонами,  а 
тому його не завжди можна тлумачити як міжрегіональне 
співробітництво. Транскордонне  співробітництво  завжди 
є формою міжрегіонального співробітництва, тому є дещо 
складнішою  формою  міжрегіонального  співробітництва 
порівняно із прикордонним співробітництвом; 

3)  порівняно  із  «прикордонним»  і  «транскордонним» 
«міжрегіональне» співробітництво є дещо ширшим поняттям, 
бо відображає будь-які зв’язки, встановлені між регіонами, що 
належать до різних держав,  і включає в себе транскордонне 
співробітництво,  відмітною  рисою  є  наявність  державного 
кордону між територіями, що співпрацюють [9, с. 9].

Говорячи про рівні транскордонного співробітництва, 
варто звернути увагу на рівні, які наводить П.Ю. Бєлєнь-
кий [10]:

1)  міжнародний  рівень,  на  якому  реалізується  полі-
тика загальноєвропейських інтересів, здійснюється коор-
динація національних регіональних політик для збалансо-
ваного розвитку європейського простору;

2)  державний  рівень,  на  якому  виробляється  націо-
нальна політика у сфері транскордонного співробітництва 
й узгоджуються національні інтереси із загальноєвропей-
ськими, а також здійснюється гармонізація національних 
і регіональних цілей;

3)  регіональний  рівень,  на  якому  реалізується  регіо-
нальна  політика  розвитку  транскордонного  співробітни-
цтва  з  урахуванням  інтересів  держави  та  регіональних 
зацікавлень,  здійснюється відповідна координація з регі-
онами сусідніх країн;

4)  місцевий рівень, на якому здійснюється координа-
ція планів розвитку, що запропоновані місцевою владою 
(з  урахуванням  регіональних  і  національних  інтересів), 
відбувається конкретна співпраця між суб’єктами прикор-
донних територій.

На  думку  дослідників  В.Ф.  Проскури  та  М.Л.  Фозе-
коша,  «<…>  в  Україні  транскордонне  співробітництво 
найчастіше здійснюється на регіональному рівні та розгля-
дається як  співробітництва прикордонних регіонів  суміж-
них  держав. Також  за  участю регіонів  створюються  вищі 
інституційні  структури  транскордонного  співробітництва, 
зокрема єврорегіони». Однак дослідники вказують на зде-
більшого  декларативність  державного  рівня  транскордон-
ного співробітництва, який не приводить до пожвавлення 
співпраці на місцях, і звертають найбільшу увагу на місцеві 
рівні, оскільки саме тут відбувається конкретна співпраця 
між  суб’єктами  прикордонних  територій,  саме  на  співп-
рацю та взаємодію між територіальними громадами або їх 
представницькими  органами  спрямоване  транскордонне 
співробітництво, саме територіальна громада є тією осно-
вною  ланкою,  яка  формує  «фундамент»  регіону  та  дер-
жави загалом, здійснює місцеве самоврядування та місцеве 
управління. Крім  того,  транскордонне  співробітництво на 
місцевому рівні стикається з низкою перешкод, що суттєво 
знижують  ефективність  такої  співпраці  та мають демоти-
вуючий характер, серед яких нормативно-правове забезпе-
чення, оскільки, на думку експертів, «Закон України «Про 
транскордонне співробітництво» у своїй основі є достатньо 
декларативним і консервативним» [11].
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Форми  здійснення  транскордонного  співробітництва 
визначаються  спеціальним  нормативно-правовим  актом. 
Так,  у  Законі  України  «Про  транскордонне  співробіт-
ництво»  із  кінця  2018  р.  виокремлено  такі  організаційні 
форми транскордонного співробітництва:

1)  створення транскордонних об’єднань і органів тран-
скордонного  співробітництва,  зокрема  об’єднань  євро-
регіонального  співробітництва,  європейських  об’єднань 
територіального співробітництва;

2)  у межах створеного єврорегіону;
3)  укладення угод про транскордонне співробітництво 

в окремих сферах;
4)  розроблення та реалізації спільних ініціатив, захо-

дів, проєктів, програм та стратегій в окремих сферах, що 
передбачає координацію співробітництва й акумулювання 
на  визначений  період  ресурсів  із  метою  спільного  здій-
снення відповідних заходів;

5)  встановлення  та  розвиток  взаємовигідних  контак-
тів між суб’єктами транскордонного співробітництва;

6)  інші  форми  транскордонного  співробітництва,  не 
заборонені законодавством [11].

Н.А. Мікула звертає увагу на те, що залежно від цілей, 
завдань, масштабу  і  характеру транскордонного співробіт-
ництва деякі дослідники виділяють форми транскордонного 
співробітництва, які еволюціонують у такій послідовності: 

1)  одноразові заходи транскордонної співпраці, спря-
мовані на реалізацію певної мети (коли мета досягається, 
співпраця припиняється); 

2)  довготривала транскордонна співпраця, яка ґрунту-
ється на використанні внутрішніх переваг і можливостей 
або наявних ресурсів прикордонних регіонів; 

3)  транскордонна  діяльність, що  базується  на  розро-
бленій транскордонній або міжрегіональній стратегії (кон-
цепції) налагодження добросусідських відносин у різних 
сферах;

4)  співробітництво  самостійних  і  незалежних  учас-
ників транскордонного співробітництва, що відбувається 
під контролем уповноважених органів влади та самовря-
дування [12, с. 20–21]. Ця тенденція сьогодні завершилася 
додаванням законодавцем такої нової форми транскордон-
ного  співробітництва,  як  об’єднання  єврорегіонального 
співробітництва, європейські об’єднання територіального 
співробітництва  та  можливості  утворювати  інші  форми, 
не заборонені законодавством. 

З  аналізу  конституційного  законодавства  та  деяких 
наукових  джерел  (Н.А.  Мікула,  В.Ф.  Проскура)  постає, 
що протягом  тривалого періоду часу  в Україні  вживався 
термін  «прикордонне»  співробітництво,  лише  після 
здобуття  незалежності  став  уживатися  термін  «тран-
скордонне». Однак,  як  зазначає В.Ф. Проскура,  разом  із 
поступовим  переходом  від  прикордонного  співробітни-
цтва  до  транскордонного  змінювалися  і  розширилися 
сфери  співпраці  –  від  спрощеної  прикордонної  торгівлі 
до багатовекторного співробітництва, яке сприяє налаго-
дженню добросусідських відносин між територіальними 
громадами та всебічному розвитку прикордонних регіонів 
суміжних країн [13, с. 140]. Тобто сьогодні «прикордонне 
співробітництво»  стало  поняттям  вужчим  за  своїм  зміс-
том, ніж «транскордонне співробітництво». 

Отже,  основні  відмінності  на  національному  рівні 
транскордонного,  міжрегіонального  та  прикордонного 
співробітництва можна викласти в таблиці 1.

Таблиця 1
Транскордонне співробітництво Прикордонне співробітництво Міжрегіональне співробітництво

На національному рівні регулюється 
спеціальним законодавчим актом, 
а саме Законом України «Про 
транскордонне співробітництво» від 24 
червня 2004 р. № 1861–IV. 

На національному рівні спеціальний 
закон про регламентацію відсутній, 
регламентація здійснюється на рівні 
міждержавних угод.

На національному рівні спеціальний 
закон про регламентацію відсутній, 
опосередковано здійснюється 
регламентація Державною стратегією 
регіонального розвитку на період до 
2020 р., затвердженою постановою 
Кабінету Міністрів України 
від 6 серпня 2014 р. № 385, а також 
на рівні міждержавних (міжурядових) 
угод. 

Стосується декількох прикордонних 
регіонів різних держав, які є сусідніми 
територіально; сукупність суміжних 
прикордонних регіонів сусідніх держав.

Стосується територіальної одиниці 
однієї держави, що межує з іншою.

Стосується регіонів різних державних 
утворень.

Здійснюється в рамках транскордонного 
регіону, тобто території, яка 
характеризується наявністю схожих 
природно-географічних умов і охоплює 
прикордонні регіони двох або кількох 
держав, що мають спільний кордон.

Здійснюється в рамках прикордонного 
регіону – адміністративно-
територіальної одиниці, що перебуває 
на наступному після державного рівні 
та розташована безпосередньо вздовж 
державного кордону.

Здійснюється в рамках 
багатостороннього співробітництва 
між суб’єктами територій різних країн, 
які можуть не мати спільної ділянки 
кордону одна з одною.

Результатом є створення спільних 
інституцій.

Не передбачається обов’язкового 
створення спільних інституцій.

Не передбачається обов’язкового 
створення спільних інституцій.

Таблицю складено автором на основі джерел [9; 14]
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Встановлюються властиві федеральному устрою Індії та Бразилії загальні ознаки й відмінності, розглядаються форми федералізму, осо-
бливості статусу суб’єктів федерації, органи їх управління, межі їхніх повноважень, взаємовідносини центру і суб’єктів. Автори доходять висно-
вку, що федеральному устрою Індії і Бразилії властиві загальні особливості й відмінності між ними. До перших належить надзвичайна деталі-
зація статусу Союзу і його суб’єктів. Федералізм обох країн має центристську, вертикально-кооперативну й асиметричну форму, яка базується 
на одночасному здійсненні всього соціально-економічного і політичного життя на основі рішень федеральних органів і соціально-економічно-
го співробітництва союзного центру із суб’єктами федерації. Централізм ілюструється відсутністю в суб’єктів федерації права суверенітету, 
сецесії, подвійного громадянства і надзвичайними способами федерального контролю і права примусу суб’єктів, які повинні забезпечувати 
внутрішньополітичну стабільність і територіальну цілісність. Інтервенція центру на територію суб’єктів федерації здійснюється лише з дозволу 
уряду або парламенту. Асиметричність полягає в наявності в складі федерації суб’єктів і несуб’єктів: в індійській 25 штатів (суб’єктів) і 7 союз-
них територій (несуб’єктів), у бразильській ‒ 26 штатів (суб’єктів) і 1 територіальний округ (несуб’єкт). До загальних ознак відноситься і парла-
ментське правління суб’єктами федерації (штатами): Законодавчими Радами та Законодавчими Зборами в Індії і Законодавчими Зборами в 
Бразилії; законодавче регулювання на різних рівнях прав відсталих класів, етносів і каст в Індії та індіанців у Бразилії.

Відмінності полягають у територіальній формі бразильської і лінгвістичної формі індійської федерації; в переліку повноважень цен-
тру і суб’єктів; у наявності й відсутності конституцій у штатів цих країн; у рівному і нерівному представництві суб’єктів федерації у верхніх 
палатах парламентів; у способі введення надзвичайного стану; в обранні губернаторів бразильських штатів і призначення губернаторів 
індійських штатів Президентом країни; в різних статусах судових органів штатів; у наявності повноважень в органів місцевого управління 
Бразилії та їх відсутності в Індії.

Ключові слова: Бразилія, Індія, конституція, федералізм, вертикальний федералізм. 

Common features and differences of the federal system of India and Brazil are established, forms of federalism, peculiarities of the status of 
the subjects of the federation, their governing bodies, the limits of their powers, the relationship between the center and the subjects are examined. 
The authors conclude that the federal system of India and Brazil are characterized by common features and differences between them. The first 
is the extraordinary detailing of the status of the Union and its subjects. Federalism of both countries has a centrist, vertically cooperative and 
asymmetric form, based on the simultaneous realization of all socio-economic and political life on the basis of decisions of federal bodies and socio-
economic cooperation of the Union Center with the subjects of the federation. Centralism is illustrated by the subjects' lack of sovereignty, secession, 
dual citizenship, and the extraordinary means of federal control and the compulsion of the subjects, which should ensure internal political stability 
and territorial integrity. The intervention of the center on the territory of the subjects of the federation is carried out only with the permission of the 
government or parliament. Asymmetry consists in the presence of a federation of entities and non-entities: in the Indian 25 states (entities) and 7 union 
territories (non-entities), in the Brazilian – 26 states (entities) and 1 territorial district (non-entities) object). General features include parliamentary rule 
by entities of the Federation (states): the Legislative Councils and the Legislative Assembly in India and the Legislative Assembly in Brazil; legislative 
regulation at various levels of the rights of backward classes, ethnicities and castes in India and Indians in Brazil.

The differences lie in the territorial form of the Brazilian and linguistic forms of the Indian Federation; in the list of powers of the center and 
subjects; in the presence and absence of constitutions in the states of these countries; in equal and unequal representation of the subjects of 
the federation in the upper chambers of parliaments; in the method of introduction of a state of emergency; in the election of the governors of 
the Brazilian states and the appointment of the governors of the Indian states by the President of the country; in the various statuses of the state 
judicial authorities; the authority of the local authorities of Brazil and their absence in India.

Key words: Brazil, India, constitution, federalism, vertical federalism.

Постановка проблеми. Незважаючи на те, що дослі-
дження  сутності  федералізму  розпочалось ще  у  ХVІ  ст. 
(І.  Альтузіус,  1562–1638  рр.)  і  продовжується  до  наших 
днів,  історична  практика  показує  відсутність  його  двох 
однакових форм, постійну їх зміну і навіть розпад (СРСР, 
СФРЮ, ЧССР), різні варіанти взаємовідносин між феде-
ральною владою та суб’єктами федерації. У науці не існує 
єдиної думки про число форм федерації, висувається біля 
двадцяти  різних  теорій  щодо  її  сутності,  недостатньо 
висвітлюються економічні,  соціальні  та політичні корені 
федеративної  державності.  Вчені  пропонують  різні  кон-
цепції федеративного устрою аж до концепції глобальної 
федералізації  світової  спільноти.  При  цьому  найбільш 
суперечливою залишається концепція діленого  суверені-
тету.  Вивчення  конституційно-правових  інститутів  зару-
біжних країн та  їх порівняльний аналіз сприяють розви-
тку  сучасної  правосвідомості.  Актуальність проблеми 

загострюється й досить часто виникаючими ініціативами 
на пострадянському просторі щодо запровадження феде-
ративного  устрою,  які  потребують  передусім  всебічного 
аналізу,  вивчення  міжнародного  досвіду  з  метою  вияв-
лення властивих різним формам федералізму позитивних 
і  негативних  ознак.  Не  слід  ігнорувати  й  необхідність 
звільнення  від  ідеологічних  впливів  минулого  –  фік-
тивного  конституціоналізму  та  федералізму  і  засвоєння 
досягнень світової науки в цьому плані.

Різні  аспекти  федералізму  вивчали  вчені  дале-
кого  та  ближнього  зарубіжжя Арон  Р.,  Басу Д.,  Блак  Е., 
Бюрдо Ж., Вайль М., Вайц Г., Ведель Ж.,  Гамільтон А., 
Джей  Д.,  Зейдель  М.,  Йогочич  М.,  Кальхаун  Д.,  Кар-
рер  д’Анкос  Е.,  Ковачов  Д.,  Лабанд  П.,  Лафітський  В., 
Лорх  Р., Маклаков  В., Медісон  Д.,  Обер Ж.,  Сіваджі  Р., 
Страшун Б., Токвіль А., Уенрі М., Уіллоубі В., Філіп А., 
Фрідріх С., Хессельбергер Д., Хікс У., Чівайї Р., Чиркін В.,  
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Еллінек  Г.  та  інші.  Серед  вітчизняних  дослідників  
федералізму – Баранчук В., Варунц Л., Колісник В., Коло-
мієць Ю., Марчук М., Рогожин А., Рум’янцев В., Серьо- 
гін В., Тітов Є., Фомін А., Шаповал В., Шишкін В. та інші. 
Окремі з них торкались проблем індійського чи бразиль-
ського  федералізму,  однак  жоден  з  авторів  не  піддавав 
останні  порівняльному  аналізу.  У  зв’язку  з  цим  метою 
статті  є  спроба на підставі  аналізу конституцій Бразилії 
та  Індії  встановити  загальну  особливість  федерального 
устрою кожної з них, а також властиві  їм спільні ознаки 
й відмінності.

Виклад основного матеріалу. Республіка  Індія посі-
дає друге місце у світі за чисельністю населення. Її Кон-
ституція  є найбільшою у  світі  за  своїми обсягами. Вона 
занадто  деталізована  і  містить  465  статей,  12  крупних 
додатків і понад 70 поправок. Гарантовані нею норми сто-
суються  не  тільки  конституційного,  але  й  деяких  інших 
галузей  права.  Федеративна  Республіка  Бразилія  також 
є  найбільшою  державою  Латинської  Америки  і  посідає 
четверте місце  у  світі  за  розмірами  території  і шосте  за 
чисельністю населення. В обох державах мешкають або-
ригени та недостатньо розвинені етнічні меншини, права 
яких  додатково  врегульовуються  присвяченими  лише  їм 
конституційними нормами. Індійському та бразильському 
федералізму властиві й деякі інші своєрідні особливості. 
Усе це значною мірою й схиляє до порівняльного аналізу 
федерального устрою означених країн. 

Конституціям  Індії  й  Бразилії  властиві  як  подібні 
ознаки, так і відмінності. Спільну ознаку становить феде-
ративний устрій, який в обох документах називається тер-
міном «союз», хоча при цьому існують деякі несуттєві від-
мінності. Так, у Конституції Індії прямо не говориться, що 
країна є федерацією, а вживається слово «Союз» та слово-
сполучення «Союз Штатів», «Назва й територія Союзу», 
«союзні території», «прийняття до Союзу», «приєднання 
до Союзу», «Судова влада Союзу», «Парламент Союзу», 
«Управління  Союзними  територіями»,  «компетенція 
Союзу  і Штатів»,  «Відносини  між  Союзом  і Штатами»  
[2, ч. І, с. 423–424, 473; ч. V, гл. І, с. 444, гл. ІІ, с. 454; ч. VІІІ, 
с. 511, 512; ч. ХІ, с. 522]. Разом із тим у тексті Конституції 
зустрічаються терміни «Федеральний суд» та «федеральні 
закони» [2, V, гл. ІV, с. 475, 476, 478]. Основний же закон 
Бразилії  прямо  називає  її  «Федеративною  Республікою 
Бразилії», додаючи до цього, що остання «є нерозривним 
союзом  штатів,  федеральних  територій  і  Федерального 
округу» [3, титул І, ст. І, с. 431].

Друга  подібність  індійського  та  бразильського  феде-
рального устрою полягає в його централізованому та аси-
метричному  характері.  Так,  відповідно  до  Конституції 
Індії, централізованість її федерального устрою ілюстру-
ється відсутністю у штатів їхніх конституцій, за винятком 
штату Джамму та Кашмір, суверенітету штатів, власного 
громадянства, права виходу із федерації. У тексті Консти-
туції, зокрема, у розділі VІ – «Штати» – жодне із цих прав 
і наявність конституції у штату Джамму та Кашмір не зга-
дуються  [2,  ч. VІ,  с.  484–506]. Стаття  5  розділу  «Грома-
дянство»  констатує  лише можливість  єдиного  громадян-
ства на всій території  Індії,  а стаття 11 додає, що тільки 
парламент  країни  може  видавати  будь-які  постанови  
«з  питань  набуття  та  призупинення  громадянства»  
[2, гл. ІІ, с. 425–426]. Парламент Індії вирішує питання щодо 
створення  чи  перетворення  штатів,  зміни  їхніх  кордонів 
або назви без їхньої згоди і може лише вислуховувати їхню 
думку з цього приводу [2, ч. І, ст. 2–3, с. 423–424].

Важливим  аргументом  є  і  наявність  єдиної  системи 
адміністративних органів  –  виконавчої  влади  та  судових 
органів  федерації  та  штатів.  Адміністративні  відносини 
між центром і штатами Індії будуються на перевазі феде-
ральної влади. Стаття 248 Конституції надає парламенту 
Союзу  виняткове  право  видавати  закони  з  будь-якого 
питання, що не згадується у спільному переліку компетен-

ції чи у списку штатів. Це означає, що залишкова сфера 
компетенції та залишкові повноваження належать Союзу, 
а  не  суб’єктам федерації. Відповідно  до  статті  256 Кон-
ституції Індії виконавча влада у кожному штаті здійсню-
ється таким чином, щоб забезпечити дотримання виданих 
союзним  парламентом  законів,  а  виконавча  влада  феде-
рації  володіє  також правом надавати штатам  такі  розпо-
рядження,  які  вона  знайде  необхідними  з  цією  метою. 
І  навпаки,  стаття  257  передбачає  здійснення  виконавчої 
влади кожного штату таким чином, щоб не чинити опору 
або  не  завдавати  шкоди  здійсненню  виконавчої  влади 
Союзу. При цьому виконавча влада Союзу охоплює також 
право давати будь-якому штату розпорядження,  які  уряд 
Індії  вважає  за  необхідні  з  такою метою  [2,  ч.  ХІ,  гл.  І, 
с. 523; гл. ІІ, с. 526–527]. Судова система також становить 
єдину гілку державної влади. На чолі судової системи зна-
ходиться Верховний суд, і всі суди під час розгляду справ 
у  масштабах  своєї  юрисдикції  застосовують  і  закони 
Союзу, і закони штатів [2, ч. V, гл. ІV, ст. 131, с. 476].

Асиметричність полягає в наявності у структурі індій-
ського федералізму 25-ти штатів (суб’єктів)  і 7-ми союз-
них територій (не суб’єктів) [2, ст. 1, 4, с. 423–425; додаток 
І,  с. 555–556]. Виконавчу владу штату очолює призначе-
ний  Президентом  країни  губернатор,  який  формує  Раду 
міністрів для надання йому допомоги. Законодавчі органи 
штату – Легіслатури – обираються прямим голосуванням. 
При цьому вони розподіляються на дві  групи, що також 
ілюструє  асиметричність  федерації.  В  одній  групі  шта-
тів Легіслатура складається  із двох палат – Законодавчої 
Ради  та  Законодавчих Зборів,  а  в  другій  групі  –  з  однієї 
палати,  яка  іменується  Законодавчими  Зборами.  Повно-
важення  законодавчих  палат  штатів  визначаються  пере-
ліком віднесених до  їхньої  компетенції  питань  [2,  ч. VІ,  
ст.  153,  154,  163,  164,  168,  170,  с.  485,  487,  489,  490;  
ч. ХІ, ст. 246, с. 523; додаток 7, с. 563–567]. Асиметрич-
ність виражається і в неоднаковому представництві штатів 
у верхній палаті, яка залежить від чисельності населення, 
хоча  й  не  є  пропорційною  йому  –  від  1  до  34  від  кожного 
штату [2, ч. І, ст. 4-1, ч. V, гл. ІІ, ст. 80-2; додаток 4, с. 424–425,  
454, 556–557].

Союзні  території  управляються  призначеними  Пре-
зидентом  країни  адміністраторами  із  числа  губернаторів 
прилеглих  штатів.  Союзний  парламент  може  утворю-
вати частково призначувані, частково обрані Легіслатури 
союзних територій або Ради міністрів. Столична союзна 
територія  управляється  адміністратором,  який  назива-
ється  Лейтенант-губернатором.  Повноваження  союзних 
територій визначаються винятковими пунктами передба-
чених переліком віднесених до компетенції штатів питань  
[2,  ч.  VІІІ,  ст.  239,  239-А,  239-АА,  с.  511–512;  дода- 
ток 7, с. 563–571].

Централізований  характер  бразильської  федерації 
також  полягає  у  відсутності  в  її  суб’єктів  права  сувере-
нітету, права виходу  зі  складу Союзу та подвійного  гро-
мадянства,  які  не  згадуються  в  тексті Основного  закону. 
Асиметричність  федеративного  устрою  ілюструють 
26 штатів,  які  мають  свою  конституцію,  та  1 Федераль-
ний округ – столиця Бразиліа, що не має своєї конституції 
і не є суб’єктом федерації [3, титул ІІІ, гл. 3, ст. 25; гл. V, 
ст. 32, с. 443, 446]. 

Наступною спільною ознакою індійського та бразиль-
ського  федералізму  є  передбачене  їхніми  конституціями 
право  союзної  влади  здійснювати  контроль  та  примус 
суб’єктів  –  інтервенцію, що  додатково  підтверджує  цен-
тралізаторський  характер  федеративного  устрою.  До  неї 
слід додати й управління суб’єктами федерації – штатами – 
за допомогою парламентів, а також вирішення пов’язаних 
зі статусом національних меншин та аборигенів проблем.

Під  час  запровадженого  Президентом  Індії  на  тери-
торії  будь-якого  штату  надзвичайного  стану  союзний 
парламент  має  право  видавати  законодавчі  акти  для 
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штату  з  будь-яких  питань,  а  виконавча  влада  бере  під 
свій  контроль  адміністративні  установи  штату.  Якщо 
ж  надзвичайний  стан  запроваджується  на  території 
всієї  країни,  сказане  стосується  всіх  її  штатів  [2,  ч.  ХІ,  
гл. І, ст. 250, с. 524]. В Індії неодноразово на кілька років 
поспіль запроваджувався надзвичайний стан на території 
всієї країни. До 1996 р. сумарно він діяв 12 років. У цей 
час  численні  питання,  які  відносились  до  компетенції 
штатів, урегульовувались федеральними законами. Понад 
100 разів запроваджувалось президентське правління, яке 
надає  Президенту  країни  право  видавати  закони  з  будь-
яких питань  стосовно штатів  [5,  с.  516–517;  2,  ч. ХVІІІ, 
ст. 353, с. 547–548]. Глава держави володіє трьома надзви-
чайними  повноваженнями  за  таких  обставин:  по-перше, 
коли безпека Індії чи будь-якої частини її території пере-
буває  під  загрозою  внаслідок  війни,  зовнішньої  агресії 
чи  збройного  повстання;  по-друге,  коли  конституційний 
механізм  штатів  виявляється  неспроможним;  по-третє, 
за  виникнення  загрози  фінансовій  стійкості  чи  кредиту 
Індії  –  забезпечувати  фінансову  стабільність  країни  
[2, ч. ХVІІІ, ст. 354, 355, 356, с. 548–549].

Конституція Бразилії також наділяє Президента країни 
правом  запровадження  надзвичайного  стану  та  стану 
федерального  втручання,  яке  здійснюється:  1)  з  метою 
збереження  цілісності  держава;  2)  у  випадку  іноземної 
інтервенції  чи  інтервенції  одного  суб’єкта  Федерації  на 
територію іншого; 3) серйозного порушення громадського 
порядку;  4)  для  забезпечення  вільної  діяльності  гілок 
влади  в  суб’єктах  Федерації;  5)  реорганізації  фінансів 
суб’єкта Федерації,  який припинив платежі консолідова-
ного боргу протягом двох років поспіль, за винятком форс-
мажорних  обставин;  6)  забезпечення  дії  федерального 
закону,  судового  ордеру  чи  судового  рішення;  7)  забез-
печення  республіканської  форми  правління,  пред-
ставницької  системи  та  демократичного  порядку,  прав 
людини, муніципальної автономії та підзвітності урядові  
[3, титул ІІІ, гл. ІІ, ст. 84-2, с. 465; гл. ІV, ст. 34-1, с. 447]. 
Спільні  ознаки  федерального  устрою  означених  країн 
полягають  і  в  тому,  що  їхні  Конституції  передбачають 
необхідність контролю парламентів за застосуванням над-
звичайних  заходів  відносно  суб’єктів  Союзу.  У  Бразилії 
застосування  федеральної  інтервенції  відбувається  від-
повідно  до  ухваленого  Національним  Конгресом  спеці-
ального декрету про втручання у справи суб’єктів Союзу  
[3,  титул  ІІІ,  гл. VІ,  с.  447].  В  Індії  запровадження  над-
звичайного стану відбувається за рішенням федерального 
уряду [2, ч. ХVІІІ, ст. 352, с. 546].

Основні  закони  обох  Федерацій  передбачають  пар-
ламентське  управління  своїми  суб’єктами  –  штатами: 
Законодавчими Радами і Законодавчими Зборами в індій-
ських штатах та Законодавчими Зборами у бразильських 
штатах [2, ч. VІ, гл. ІІІ, ст. 168, с. 489; 3, титул ІІІ, гл. ІІІ, 
ст. 27-1, с. 444]. Обом Конституціям властиві норми щодо 
врегулювання статусу окремих етнічних груп. Конститу-
ція  Індії містить «Спеціальні постанови, що відносяться 
до деяких класів населення». Вони передбачають резерву-
вання у федеральному парламенті та парламентах штатів 
місць за певними кастами та племенами, вирішення їхніх 
претензій  стосовно  служби  та  посади,  створення Націо-
нальних комісій у справах цих етносів,  здійснення конт-
ролю  Союзу  над  управлінням  територіями  проживання 
означених  каст  і  племен  та  їхнього  добробуту,  вивчення 
умов життя відсталих класів. Цілу главу присвячено вре-
гулюванню мовних проблем згаданих етносів [2, ч. XVІ, 
ст. 330, 332, 335, 338, 339, 340, 345, 346, 347, с. 533–542, 
544]. Бразильська Конституція також містить главу «Інді-
анці»,  яка визнає  за ними соціальну організацію,  звичаї, 
мови, вірування й традиції, їхні первісні права на землю, 
регулює  їх  захист,  можливості  виробничої  діяльності, 
фізичного  й  культурного  відтворення.  Індіанцям  нале-
жать багатства земель, вод рік та озер. Використання надр  

індіанських  земель  не  індіанцями  дозволяється  тільки 
Національним  Конгресом.  Забороняється  переселення 
індіанців  з  їхньої  території,  за  винятком  рішення  парла-
менту  країни  у  випадку  катастроф  чи  епідемій,  і  після 
зникнення ризику  гарантується  їхнє негайне повернення 
[3, титул VІІІ, гл. VІІІ, ст. 231, 232, с. 515]. 

Нарешті, обидві конституції свідчать про кооператив-
ний  характер  індійського  та  бразильського  федералізму. 
Конституція  Індії  передбачає  побудову  вертикального 
кооперативного федералізму, сутність якого полягає у вер-
тикальній  співпраці  спеціально  створюваних  федераль-
них, регіональних, міжрегіональних та місцевих органів, 
що опрацьовують різні програми і спільно врегульовують 
соціально-економічні  відносини  [4,  с.  246]. У Преамбулі 
Основного закону Індії декларуються наміри гарантувати 
народу справедливість, соціальну, економічну й політичну 
рівність, рівність можливостей та рівність перед законом, 
рівність  для  національних  меншин,  відсталих  народів 
та племен [2, с. 423]. Цілі частини, глави й численні статті 
документу  конкретизують  задекларовані  наміри,  прида-
ючи йому своєрідність за формою, змістом та специфікою 
проблематики. Наприклад, стаття 266 Конституції перед-
бачає створення «Консолідованого фонду Індії» та «Кон-
солідованих  фондів  Штатів».  Із  першого  фонду,  відпо-
відно до статті 275, щорічно здійснюються цільові дотації 
штатам для покриття їхніх витрат на реалізацію програм 
розвитку  відсталих  районів  і  піднесення  добробуту пле-
мен до рівня інших районів штату. З такою ж метою вико-
ристовуються і фонди штатів [2, ч. ХІІ, гл. І, с. 529–530]. 

Вертикальний кооперативний федералізм є властивим 
і Бразилії. Він знаходить своє вираження у «трьохелемент-
ному»  підході  до  структури федерації,  яка  відрізняється 
своєрідністю: до її складу входять не тільки штати й феде-
ральний округ, але й муніципії. По-друге, вертикальність 
кооперації  витікає  також  із  розширення  повноважень 
суб’єктів  федерації  та  із  передбаченого  Конституцією 
широкого переліку питань спільної компетенції. У питан-
нях щодо  власності  союзу, штатів,  федерального  округу 
та муніципій у розмежуванні  їхньої компетенції Консти-
туція виходить з ідеї їхньої співпраці. Союз, штати, округ 
та муніципії мають свою власність і відповідно до Осно-
вного  закону  беруть  участь  у  доходах  від  федеральної 
власності,  причому  податкові  частки штатів  і  муніципій 
є досить незначними [3, титул ІІІ, ст. 26, с. 444; титул VІ, 
ст. 150-2, 151, 152, с. 490]. Конституція передбачає спеці-
альні дії Союзу з метою «скорочення регіональної нерів-
ності» і визначає виділення з фонду федеральних доходів 
по  21,5% штатам,  федеральному  округу  і  муніципаліте-
там.  Розробляються  також  багаторічні  плани  та  довго-
строкові програми «скорочення міжрегіональної нерівно-
сті відповідно до демографічних критеріїв» [3, титул ІІІ, 
ст. 43, с. 453; титул VІ, ст. 159, 165, с. 493–496].

Розгляд  розбіжностей  в  особливостях  федерального 
устрою  слід  розпочати  з  їхніх  структур.  Бразильська 
Федерація  побудована  за  територіальним  принципом. 
Стаття  22  її  Конституції  декларує,  що  тільки  «Союз 
наділений  винятковою  владою  законотворчості  у  сфері 
<…>  національностей  <…>  та  індіанського  населення»  
[3, титул ІІІ, гл. ІІ, с. 442]. У переліку повноважень штатів 
та їхніх спільних із Союзом повноважень вирішення наці-
ональних питань, як і утворення національних територій 
чи  адміністративних  одиниць,  не  згадується.  В  Індії  ж 
«постає питання про більш тісний зв’язок принципів феде-
ралізму з питанням національним»,  і державність  зазнає 
потужного  впливу  національно-регіонального  чинника 
[4,  с. 245]. Конституція визнає 18 мов для використання 
у законодавстві штатів [2, додаток 8, с. 571–572]. В Індії 
мешкає понад десять націй, безліч народностей, племен, 
каст та відсталих класів, що яскраво ілюструє мовну, наці-
ональну  й  культурну  різноманітність  країни. Однак  ана-
ліз Конституції  дає  підстави  констатувати, що  структурі  
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індійської  Федерації  не  властиві  ані  територіальна,  ані 
національно-територіальна,  ані  комплексно-територі-
альна ознаки. Російський правознавець В.Є. Чиркін вва-
жає, що  індійська федерація  «побудована  з  урахуванням 
національно-лінгвістичної  ознаки»,  а  його  співвітчизник 
і колега Б.А. Страшун вбачає у ній відповідність до «так 
званого лінгвістичного принципу», хоча це не повсюдно 
відповідає положенню «одна мова – один штат» [5, с. 513; 
1, с. 670].

Хоча в Індії не створюються територіально-адміністра-
тивні одиниці за національною ознакою, вирішенню наці-
ональних питань у ній приділяється досить значна увага. 
На  всіх  рівнях  влади  –  у  союзному  парламенті  і  в  пар-
ламентах  штатів,  у  муніципальних  радах  і  в  панчаятах 
(органах  сільського  самоврядування)  відповідно до Кон-
ституції резервуються місця для представників каст, пле-
мен і відсталих класів [2, ч. ХVІ, ст. 330, 332, с. 533–534]. 
Створюються  спеціальні  союзні  комісії  у  справах  цих 
людей, здійснюється федеральний контроль над управлін-
ням їхніми територіями та рівнем добробуту, запроваджу-
ються спеціальні посади у справах лінгвістичних меншин, 
гарантуються різні мовні, культурні, релігійні права тощо 
[2,  ч.  ІІІ,  ст.  29,  с.  434;  ч.  ІV,  ст.  46,  с.  442;  ч. VІ,  гл.  ІІ, 
ст. 120, 164, с. 472, 487; ч. ІХ-А, ст. 243-Д, 343-Т, с. 516, 
520;  ч.  ХVІ,  ст.  330–340,  с.  533–542;  ч.  ХVІІ,  гл.  І–ІV, 
ст. 343–351, с. 542–545]. Отже, не створені за національно-
територіальною ознакою  адміністративно-політичні  оди-
ниці вирішують національні питання, а всі органи влади 
від союзного центру до села. Саме це і доводить лінгвіс-
тичний принцип побудови індійського федералізму.

Одну  із  відмінностей  індійського  федералізму  ста-
новить  досить  просторий  і  докладний  перелік  компе-
тенції  Союзу  та  його  суб’єктів.  До  повноважень  Феде-
рації  віднесено  97  пунктів,  до  компетенції  штатів  –  47, 
до конкуруючої компетенції Союзу та штатів – 66 пунк-
тів  [2,  додаток  7,  с.  557–571].  Компетенція  ж  бразиль-
ського  Союзу  сягає  25  пунктів,  спільні  повноваження 
Союзу,  штатів,  Федерального  округу  та  муніципаліте-
тів – 12, Союзу, штатів та Федерального округу на конку-
руючій основі – 16 пунктів [3, титул ІІІ, ст. 21-1, 23-2, 24,  
с.  441–443].  Штати  Бразилії  мають  свої  конституції  [3, 
титул ІІІ, гл. ІІ, ст. 25-1, с. 443]. Основний же закон Індії їх 
наявності не передбачає. Бразильський федералізм, на від-
міну від індійського, наділяє компетенцією муніципальні 
органи влади [3, титул ІІІ, гл. ІІ, ст. 23-2, с. 442–443]. Роз-
біжності мають місце і в представництві суб’єктів у верх-
ніх  палатах  парламентів.  Кожен  штат  Бразилії  та  Феде-
ральний  округ  обирають  трьох  членів  Федерального 
Сенату [3, титул ІV, гл. І, ст. 46, с. 453]. Штати ж Індії над-

силають  до  Ради Штатів  від  1-го  до  34-х  представників  
[2,  додаток  4,  с.  556–557].  Губернатори  в  Бразилії  оби-
раються,  а  в  Індії  призначаються  [3,  титул  ІІІ,  гл.  ІІІ, 
ст. 28-2, с. 444; 2, ч. VІ, гл. ІІ, ст. 155, с. 485]. В Індії низка 
штатів  має  дві  палати  –  Законодавчі  Ради  і  Законодавчі 
збори, а низка одну – Законодавчі Збори. У Бразилії кожен 
штат має одну палату – Законодавчі Збори [2, ч. VІ, гл. ІІІ, 
ст. 168, с. 489; 3, титул ІІІ, гл. ІІІ, ст. 27-1, с. 44]. Нарешті, 
бразильські штати мають свої загальні й спеціальні суди, 
тоді як в Індії судова влада становить єдину систему дер-
жавної влади, за якої судді суб’єктів призначаються Пре-
зидентом країни [3, титул ІV, гл. ІІІ, ст. 92-1, с. 468; 2, ч. V, 
гл. ІV, ст. 134-А, ч. VІ, гл.V, ст. 217, с. 478, 507].

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Таким  чином,  відповідно  до  конституцій,  федеративному 
устрою Індії та Бразилії властива надзвичайна деталізація 
статусу Союзу і його суб’єктів. Разом із тим йому властиві 
як спільні ознаки, так і розбіжності між ними. Федералізм 
обох країн носить центристську, вертикально-кооперативну 
й  асиметричну  форму,  які  ґрунтуються  на  одночасному 
здійсненні  всього  соціально-економічного  і  політичного 
життя на основі рішень федеральних органів  і  соціально-
економічної  співпраці  союзного  центру  із  суб’єктами 
федерації.  Централізованість  ілюструється  відсутністю 
в  суб’єктів  федерацій  права  суверенітету,  сецесії,  подвій-
ного громадянства та надзвичайними способами федераль-
ного  контролю  та  примусу  суб’єктів,  які  спрямовуються 
на підтримку внутрішньополітичної  стабільності  та  тери-
торіальної  цілісності.  Інтервенція  центру  на  територію 
суб’єктів здійснюється лише за дозволом уряду чи парла-
менту. Асиметричність полягає в наявності у складі феде-
рації суб’єктів і не суб’єктів та в неоднаковому представни-
цтві суб’єктів у верхніх палатах парламентів. До спільних 
ознак належить і застосування обома федераціями терміну 
«Союз»,  парламентське  управління  суб’єктами,  законо-
давче врегулювання прав відсталих класів, етносів та каст.

Розбіжності  полягають  у  територіальній  формі  бра-
зильської та лінгвістичній індійської федерації, в обсягах 
повноважень  центру  та  суб’єктів,  у  наявності  та  відсут-
ності конституцій у штатах цих країн, у рівному й нерів-
ному  представництві  суб’єктів  у  верхніх  палатах  пар-
ламентів,  в  обранні  й  призначенні  губернаторів  штатів, 
у  кількості  палат  у  суб’єктах  союзу,  в  різних  статусах 
судових органів штатів, у повноваженнях чи їх відсутності 
у місцевих органів самоврядування. 

Слід  також наголосити необхідність більш  глибокого 
висвітлення  властивих  індійському  та  бразильському 
федералізму ознак із залученням органічних законів сто-
совно їхнього функціонування.
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У статті описано світові тенденції у сфері легалізації зброї зі штучним інтелектом. Розглянуто спроби світової спільноти на офіційно-
му рівні врегулювати питання розроблення, використання й застосування зброї зі штучним інтелектом. Наголошено, що сучасні збройні 
сутички з використанням такої зброї вимагають не лише правового врегулювання, а й докорінного перегляду задля відповідності новій 
реальності. Констатовано відсутність єдності у визначенні понять «робот», «робототехніка», «штучний інтелект», «зброя зі штучним 
інтелектом» і низки інших понять як в осередку науковців, так і у сфері міжнародного гуманітарного права. 

Серед ужитих заходів для врегулювання озвученої проблеми можна назвати такі:
1) проєкт «Робоправо» – наукові дослідження щодо правових аспектів роботизації, який здійснювався на замовлення Європейської 

Комісії (2012–2014 рр.);
2) нарада Високих Договірних Сторін Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які 

можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію (відбулася в Женеві в листопаді 2014 р.);
3) прийняття Європарламентом резолюції, у якій зазначено, що використання автономних систем озброєння повинно бути заборо-

нено на міжнародному рівні (2018 р.);
4) ООН також здійснює роботу щодо визначення зводу керівних принципів для автономного озброєння.
Проведено короткий огляд новоприйнятих нормативно-правових актів деяких країн у сфері робототехніки. Наголошено, що загалом 

у міжнародному гуманітарному праві відсутні конкретні норми, які стосуються питань зброї зі штучним інтелектом. Розглянуто положення 
ст. ст. 35, 36 Додаткового протоколу № 1 до Женевських конвенцій від 12 вересня 1949 р.

Авторами зроблено висновок, що оптимальний варіант вирішення проблеми полягає в прийнятті міжнародною спільнотою спеці-
альної конвенції, яка б унормувала питання створення й застосування автономних систем зброї, закріпила їхнє легальне визначення,  
а також установила суб’єктів відповідальності за дії, які вчиняються автономними системами зброї.

Ключові слова: зброя зі штучним інтелектом, автономні системи зброї, правове регулювання, конвенція, міжнародне гуманітарне 
право.

The article describes world trends in the field of legalization of artificial intelligence weapons. The attempts have been considered of world 
community at the official level to resolve the matter of development, use and application of artificial intelligence weapons. It is emphasized 
that modern armed clashes with the use of such weapons insist not only legal regulation and adjustment, but also radical revision in order to 
correspond to the new reality. It is noted a lack of unity in the definitions of “robot”, “robotics labs”, “artificial intelligence”, “weapons with artificial 
intelligence” and a number of other concepts as in the field of scientists as in the area of international humanitarian law.

Among the activities undertaken to resolve the identified problem indicated the following: the “Robopravo” project, which was produced by 
the European Commission in 2012–2014 (scientific research on the legal aspects of robotics labs); a meeting of the High Contracting Parties to 
the Convention on the prohibition or restriction of the use of specific conventional weapons, which may be considered as indifferent to damage 
or indiscriminate action, held in Geneva (November 2014); adopting a resolution by the European Parliament (2018) in which indicated that the 
use of autonomous weapons systems should be prohibited at the international level; The UN is also working to define a set of guidelines for 
autonomous weapons and a number of other measures. A brief overview of the newly adopted legislative acts in some countries in the field of 
robotics labs is given. It is emphasized that in general there are no specific rules in international humanitarian law regarding weapons with artificial 
intelligence. The provisions of articles 35, 36 of additional protocol №.1 to the Geneva Conventions of September 12, 1949 are considered.

The authors conclude that the best solution to this problem is in the adoption by the international community of a special convention that would 
regulate the creation and use of autonomous weapons systems, consolidate their legal definition, and establish the subjects of responsibility for 
actions taken by autonomous weapons systems.

Key words: weapons with artificial intelligence, autonomous weapons systems, legal regulation, convention, international humanitarian law.

Постановка проблеми. Україна  є  офіційно  орієнто-
ваною на розвиток у європейському напрямку, що також 
передбачає  втілення  в життя  найактуальніших  здобутків 
науково-технічного прогресу. Новітні технології у вигляді 
зброї  зі  штучним  інтелектом  поступово  заповнюють 
ніші в  структурі озброєння військових формувань. Вони 
є  новим  видом  оснащення,  перспективним  і  водночас 
нетрадиційним видом зброї. У контексті розвитку й упро-
вадження  такого  виду  зброї  для  будь-якої  цивілізованої 
держави  обов’язковим  є  формування  адекватної  право-
вої  бази  з  метою  здійснення  належного  правового  регу-
лювання  таких  суспільних  відносин.  Сучасні  збройні 
конфлікти з використанням зброї  зі штучним  інтелектом 

вимагають  не  лише  правового  врегулювання,  а  й  доко-
рінного  перегляду  задля  відповідності  новій  реальності. 
Іншими  словами  з  появою  зброї  зі  штучним  інтелектом 
назріла певним чином революція права.

Аналіз останніх статей і публікацій. Проблематику 
правового  регулювання  різних  аспектів,  пов’язаних  із 
функціонуванням  зброї  зі  штучним  інтелектом  дослі-
джували А.М. Бежевець, А.А. Завадський, Т.Г. Каткова, 
В.Б. Козюлін, О.І.  Кравчук, А.В. Козлов, М.О. Кушнір, 
В.К.  Набок,  А.В.  Овчаров,  М.А.  Ожеван,  О.Р. Шишка, 
А.В.  Щербань  та  інші  науковці  та  юристи-практики. 
Водночас  дослідження  питань  правового  регулювання 
зброї  зі штучним  інтелектом лишається перспективним 
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і нагальним як для юридичної науки,  так  і для нормот-
ворчої діяльності.

Мета статті – на основі аналізу наукових  і правових 
джерел дослідити деякі аспекти легалізації зброї зі штуч-
ним інтелектом.

Виклад основного матеріалу. Використання зброї  зі 
штучним  інтелектом  викликає  інтерес  багатьох  держав. 
Слід  зазначити, що  в науковому колі,  осередку юристів-
практиків,  організаціях,  державних  структурах  і  загалом 
світовій  спільноті  такий  вид  зброї  має  багато  варіантів 
назв.  Відомий  інженер  і  підприємець  І.  Маск  зауважу-
вав, що штучний  інтелект  є  основною  загрозою,  з  якою 
людство стикається як цивілізація, у  зв’язку  з чим у цій 
сфері необхідне державне регулювання, яке б стримувало 
виробників роботів [1].

Всі намагання світової спільноти здійснити міжнародно-
правове регулювання спричинили появу нового напряму, 
що  узагальнено  можна  назвати  концепцією  автономних 
систем зброї (далі – АСЗ). Водночас відкритим лишається 
питання унормування базових понять з озвученої пробле-
матики, що лягло в основу багатьох наукових праць. Так,  
А.В. Щербань  відзначає  відсутність  загальноприйнятого 
поняття АСЗ  [2,  с.  186]. Схожий умовивід подає у  своїй 
статті  Т.Г.  Каткова  [3,  с.  54].  Про  проблему  понятійно-
категоріального  апарату  зазначалось  і  фахівцями  Націо-
нального інституту стратегічних досліджень [4]. Загалом 
загальноприйнятого визначення таких понять, як «штуч-
ний інтелект», «зброя зі штучним інтелектом», «автономні 
системи  озброєння»,  «бойові  роботи»  тощо  в  науці  не 
існує.  Різні  науки  визначають  їх  з  точки  зору  своїх  осо-
бливих, притаманних лише їм аспектів. Варто зазначити, 
що на  замовлення Європейської Комісії  у 2012–2014 рр. 
здійснювалися наукові дослідження щодо правових аспек-
тів роботизації, такий проєкт отримав назву «Робоправо» 
[5, с. 218]. Результати напрацювань такого проєкту лягли 
в  основу  Резолюцій  Парламенту  Європейського  Союзу 
(2015/2103  (INL),  2015/2103  (INL),  які  символізували 
перші спроби сучасного суспільства до офіційного оформ-
лення регулювання робототехніки [6]. 

Оскільки  розвиток  робототехніки  не  збавляє  своїх 
стрімких темпів,  законодавча діяльність отримала новий 
напрям.  Про  зазначене  свідчить  короткий  огляд  назв 
новоприйнятих нормативно-правових актів деяких країн: 
Закон  Південної  Кореї  «Про  сприяння  розвитку  та  роз-
повсюдженню  розумних  роботів»  (2008  р.);  Закон  Есто-
нії «Про роботів-кур’єрів» (2017 р.); Закон Федеративної 
Республіки Німеччина «Про високоавтоматизований тран-
спорт» (2017 р.); Азиломарські принципи штучного інте-
лекту  (результат  конференції  2017  р.),  за  якими  повинні 
здійснюватися  подальші  дослідження  у  сфері  штучного 
інтелекту; Резолюція Європарламенту «Норми цивільного 
права про робототехніку» (2017 р.); Нова стратегія робо-
тів у Японії (2015 р.); в конгрес США був унесений про-
єкт закону, який закріплює визначення поняття штучного 
інтелекту в законодавстві США (2017 р.) тощо. 

У своїй доповіді на рівні Генеральної Асамблеї ООН, 
К. Хейнс  [7]  у 2013 р.  зауважував, що коли надто довго 
залишати  поза  увагою  питання  правового  регулювання 
військових роботів, то вони будуть вирвані з рук людини 
в буквальному розумінні. У зв’язку з цим державам реко-
мендувалося:  ввести  національний  мораторій  щодо  вій-
ськових роботів; офіційно заявити про суворе дотримання 
норм міжнародного гуманітарного права (далі – МГП) за 
здійснення діяльності, пов’язаної  з роботизованими сис-
темами  зброї;  застосовувати  жорсткі  процедури  дотри-
мання норм МГП на всіх стадіях розроблення такої зброї.

У  листопаді  2014  р.  в  Женеві  відбувся  захід  між-
народного  рівня  –  нарада  Високих  Договірних  Сторін 
Конвенції  про  заборону  або  обмеження  застосування 
конкретних  видів  звичайної  зброї,  які  можуть  вважа-
тися  такими,  що  завдають  надмірних  ушкоджень  або 

мають  невибіркову  дію.  Неофіційна  зустріч  експертів 
проходила  з  13  по  17  квітня  2015  р.  Обговорювалися 
питання, пов’язані з новими технологіями в галузі АСЗ 
летальної дії. Дискусія показала наявність певних еле-
ментів, за якими є загальне розуміння, зокрема незгоду 
з  тим,  щоб  повністю  автономні  системи  зброї  могли 
приймати рішення про застосування сили проти людей 
без  будь-якого  втручання  людини.  Предметом  загаль-
ного  визнання  був  імператив  безумовного  дотримання 
норм  міжнародного  права  [8].  В  результаті  кропіткої 
й  тривалої  роботи  європейських  спеціалістів  над  про-
блематикою  використання  АСЗ  Європейським  парла-
ментом  16  лютого  2017  р.  було  прийнято  Резолюцію 
для  Комісії  ЄС  «Норми  цивільного  права  про  робото-
техніку»  [9].  В  Резолюції  Комісії  ЄС  запропоновано:  
1)  створення  спеціалізованого  органу  Агентство 
з питань робототехніки та штучного інтелекту; 2) нор-
мативно-правове  врегулювання  питань,  які  пов’язані 
з  виробництвом  і  використанням  зброї  зі  штучним 
інтелектом з перспективою на 10–15 років і вимоги до 
таких нормативно-правових  актів. Також до Резолюції 
було включено ряд положень, що стосуються «відпові-
дальності». Парламент  закликав Європейську Комісію 
проаналізувати наслідки юридичного  вирішення проб-
леми та створити правовий статус роботів у перспективі 
(п. 59 (f) Резолюції). До вказаної Резолюції додано Хар-
тію  Робототехніки, що  складається  з  Кодексу  етичних 
норм  розробників  у  сфері  робототехніки;  Кодексу  для 
комітетів  щодо  етики  наукових  досліджень;  ліцензій 
(вимог) для розробників і для користувачів.

Головний дипломат Європейського Союзу (далі – ЄС) 
Ф. Могеріні у 2018 р. повідомляла [10], що ЄС готує прин-
ципи  для  розроблення  й  застосування  автономної  зброї 
та  штучного  інтелекту.  Створено  групу  експертів,  які 
займаються розробленням правил використання штучного 
інтелекту в оборонному секторі. У 2018 р. Європарламент 
прийняв  резолюцію,  у  якій  зазначено,  що  використання 
автономних систем зброї повинно бути заборонено на між-
народному рівні. ООН також здійснює роботу щодо визна-
чення зводу керівних принципів для автономного озбро-
єння.  Отже,  про  підвищену  увагу  світової  спільноти  до 
озвученої проблеми свідчать вищезгадані заходи на рівні 
ЄС й ООН в останні роки. Водночас досі триває співпраця 
спеціалістів й експертів міжнародного рівня задля спроби 
правового врегулювання питань впровадження в сучасне 
життя суспільства зброї зі штучним інтелектом (виробни-
цтва, використання, застосування, відповідальності за дії 
таких систем тощо). М. Гринчук, досліджуючи діяльність 
Європейської Комісії щодо впровадження штучного інте-
лекту,  підсумовував,  що  організація  проводить  активну 
роботу  з  урахування  всіх  необхідних  аспектів  (техноло-
гічних, етичних, соціально-економічних, юридичних) для 
підсилення наукових досліджень  і  виробничого потенці-
алу [11, с. 73–74].

Пріоритетне  значення  в  питанні  правового  регулю-
вання  виробництва  й  використання  АСЗ  повинні  мати 
міжнародні  правові  норми  за  умови  їх  попередньої 
узгодженості з зацікавленими учасниками. Лише норми 
міжнародного  значення  можуть  вплинути  на  загальні 
правила  поведінки  держав  в  означеному  процесі.  Таке 
регулювання  може  здійснюватися  двома  способами: 
шляхом розповсюдження дії чинних норм МГП; шляхом 
створення нових відповідних міжнародних нормативно-
правових актів. 

Загалом  у  МГП  відсутні  конкретні  норми,  що  сто-
суються  питань  зброї  зі  штучним  інтелектом.  Причому 
в разі наближення чинних норм МГП до правовідносин за 
участі автономних систем зброї слід звернутися до поло-
ження  таких міжнародних  актів,  як міжнародна Конвен-
ція  про  заборону  або  обмеження  застосування  конкрет-
них видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими,  
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що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову 
дію (1980 р.) та Додаткового протоколу № 1 до Женевських 
конвенцій  від  12  вересня  1949  р.  [12].  Так,  у  ст.  36  зга-
даного протоколу зазначено, що під час вивчення, розро-
блення, придбання, прийняття на озброєння нових видів 
зброї, засобів або методів ведення війни Висока Договірна 
Сторона повинна визначити, чи не суперечать їх застосу-
вання нормам міжнародного права. Іншими словами перед 
прийняттям на озброєння АСЗ будь-яка держава повинна 
забезпечити відповідність процесу їх виробництва, вико-
ристання й застосування нормам МГП. У ст. 35 цього про-
токолу зафіксовано два принципових попередження щодо 
новітньої зброї: заперечено право сторін вибирати зброю, 
застосування якої є необмеженим; заперечено зброю, яка 
може  завдати  надмірного  болю  або  страждання.  Огляд 
положень Женевських конвенцій дає можливість виокре-
мити  такі  принципи,  що  повинні  розповсюджуватися  за 
використання АСЗ: принцип розрізнення цілей, принцип 
пропорційності,  принцип  уживання  заходів  обережності 
під час атаки. Неодноразово спеціалістами й експертами 
наголошувалося  про  необхідність  урахування  застере-
ження  відомого  юриста  Мартенса  про  те,  що  «навіть 
якщо те чи  інше положення прямо не передбачено стат-
тями чинного міжнародного права, у ситуаціях збройних 
конфліктів сторонам необхідно в першу чергу керуватися 
принципами гуманності й вимог суспільної свідомості».

Певний  прогрес  відзначається  в  спробі  оновлення 
міжнародного  законодавства  щодо  окремих  видів  такої 
техніки,  хоч  вони  й  стосуються  сфери  цивільних  право-
відносин. Так, Конвенція про міжнародну цивільну авіа-
цію, підписана в 1944 р., встановлює деякі правила вико-
ристання  безпілотних  літальних  апаратів. Відповідно  до 
ст. 8 забороняються польоти будь-яких безпілотних апара-
тів над територією іншої держави без її дозволу. Додатки 
до  Конвенції  містять  стандарти  й  правила  для  ліцензу-
вання пілотів, операцій і льотної придатності повітряних 
суден. У 2014 р. Європейською агенцією з авіаційної без-
пеки  була  поставлена  задача  Європейській  Комісії  роз-
робити набір правил для безпілотних літальних апаратів 
[13, с. 6–7].

Впровадження  робототехніки  в  повсякденне  життя 
людей  потребує  цілеспрямованого  впливу  держави  на 
ці  трансформаційні  процеси  серед  суспільних  відносин 
за  допомогою  спеціальних юридичних  засобів  і  методів 
для  їх  подальшої  стабілізації  й  упорядкування. Питання 
нормативного врегулювання застосування штучного інте-
лекту поки що перебуває в зародковому стані. Як бачимо, 
світова  спільнота  робить  кроки  задля  подолання  прога-
лини в МГП у питанні легалізації зброї зі штучним інте-
лектом. Чинне МГП поки що має недостатній обсяг норм, 
що застосовуються для врегулювання використання такої 
зброї. Умовно їх можна розділити на такі групи: заборона 
й обмеження конкретних видів озброєнь, що передбачені 
міжнародними  договорами;  заборона  й  обмеження  кон-

кретних  видів  озброєння  в  межах  звичаєвого  міжнарод-
ного  права;  загальні  принципи,  що  регулюють  застосу-
вання зброї в межах МГП.

Про  необхідність  узаконення  вищезазначеного  виду 
зброї на міжнародному рівні зазначалось і в науковому осе-
редку. Так, Т.Г. Каткова виокремила деякі позиції стосовно 
вдосконалення  норм  МГП.  Одна  з  цих  позицій  полягає 
в тому, що світове співтовариство має опрацювати міжна-
родні домовленості, які регулюють розроблення й засто-
сування автономних бойових роботів з метою подальшого 
контролю сфер їх застосування й дотримання гуманітар-
них принципів. Авторка виділяє  три питання, що мають 
бути  вирішені  міжнародною  спільнотою: формулювання 
визначення  автономних  бойових  роботів  (смертоносних 
бойових  систем);  створення  класифікації  таких  робо-
тів;  створення  практичних  засобів  контролю  над  подіб-
ними системами ще до прийняття міжнародних актів для 
цієї  сфери  [4,  с.  54]. А.В. Щербань  пропонує  розпочати 
вирішення  озвученої  проблеми  шляхом  прийняття  між-
народної Конвенції,  подібної  до Конвенції  про  заборону 
або обмеження застосування конкретних видів звичайної 
зброї,  які  можуть  вважатися  такими,  що  завдають  над-
мірних ушкоджень або мають невибіркову дію [2, c. 188]. 
Загалом про гостру потребу прийняття акту міжнародного 
рівня для подолання озвученої правової прогалини зазна-
чали чимало науковців й  експертів  [4;  6;  8;  11]. Пріори-
тетним завданням для міжнародної спільноти на сьогодні 
залишається збереження обов’язкового контролю людини 
над зброєю зі штучним інтелектом для недопущення від-
сторонення людини від процесу управління нею й запобі-
гання встановлення переваги роботів над людською спіль-
нотою, що повною мірою відповідає чинним принципам 
міжнародного права. Тому на часі саме прискорене об’єд-
нання держав, представників інноваційного виробництва, 
наукової спільноти й експертів для пошуку загальних під-
ходів, правових й  етичних норм стосовно  зброї  зі штуч-
ним інтелектом.

Висновок. Отже, звернення до наукових джерел і нор-
мативно-правових актів не залишило сумніву в тому, що 
головну роль у процесі правової регламентації АСЗ пови-
нно  відіграти  міжнародне  право,  оскільки  його  норми 
закладають  загальні  правила  поведінки  держав  у  цьому 
процесі, які будуть спільно розроблені й погоджені заці-
кавленими учасниками. Тому оптимальний  варіант  вирі-
шення  цієї  проблеми  полягає  в  прийнятті  міжнародною 
спільнотою  спеціальної  конвенції,  яка  б  унормувала 
питання  створення  й  застосування  АСЗ,  закріпила  їх 
легальне визначення, а також установила суб’єктів відпо-
відальності за дії, які вчиняються АСЗ. У цьому контексті 
вважається нераціональним працювати на випередження 
до  розроблення  відповідних  міжнародних  норм.  Пара-
лельно державами повинні розроблюватися власні правові 
механізми контролю й відповідальності у сфері виробни-
цтва, використання й застосування АСЗ.
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ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД У ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ

THE RIGHT TO A FAIR TRIAL IN A STATE GOVERNED BY THE RULE OF LAW

Лукаш Т.В.,
здобувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

У статті визначається конституційне право людини й громадянина на справедливий суд. Це категорія, яка все більше й більше при-
ваблює увагу дослідників правової науки. Встановлено, що цей процес є закономірним, адже чим розвиненіше суспільство, тим вищі 
вимоги до суспільно-правового порядку. Автор вказує, твердо прагнучи втілення високих стандартів організації влади в суспільстві, що 
кожна держава у своєму розвитку досягає тих висот, коли питання справедливості та взаємовідповідальності виходять на найвищий 
рівень державної думки. Україна не виняток. Конституційно закріпивши, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави, Україна повинна створити такий державний механізм, який би забезпечував належні умови функціо-
нування суспільства й ті високі стандарти, які були задекларовані Основним Законом ще в 1996 р.

Враховуючи підхід до розуміння категорії справедливості, запропоновано авторську концепцію щодо визначення змісту категорії 
«справедливий суд» у механізмі правової держави. Так, справедливим є суд, вся діяльність якого побудована за принципом надання 
пріоритету захисту законних інтересів індивіда над інтересами держави в тій мірі, в якій це не завдає шкоди іншим членам суспільства 
чи суспільству в цілому. Це стосується не лише здійснення судочинства, а й процесів, що відбуваються за формування безпосередньо 
суддівського корпусу й посадових осіб, які забезпечують діяльність судових органів.

Встановлено: суб’єкт права на справедливий суд – це особа (індивід та/або колегіальне утворення), яка нормативно наділена мож-
ливістю захисту в спеціальних державних інституціях (органах судової системи й органах у системі правосуддя) порушеного права, та/
або індивід, який нормативно наділений можливістю брати участь у зайнятті посади в органах судової системи й органах у системі право-
суддя. Об’єктом права на справедливий суд є суспільні відносини, в які вступає суб’єкт права, права й свободи якого було порушено, та/
або які пов’язані з зайняттям посади в органах судової системи й органах у системі правосуддя.

Доведено: право на справедливий суд у правовій державі – це можливість особи (індивіда та/або колегіального утворення), яка 
законодавчо закріплена щодо захисту в спеціальних державних інституціях (органах судової системи та органах у системі правосуддя) 
порушених прав і свобод, результатом якої є дії спеціальних державних інституцій з відновлення порушеного права та/або можливості 
індивіда на зайняття посади в органах судової системи та органах у системі правосуддя.

Ключові слова: права людини, гарантії прав людини, механізм правової держави, право на справедливий суд.

The article defines the constitutional right of a person and a citizen to a fair trial – a category that is increasingly attracting the attention of 
researchers of legal science. It is established that this process is natural, because the higher the development of society, the higher the requirements 
for the social and legal order. The author points out, firmly striving to implement high standards of government in society, each state in its development 
reaches the heights when the issues of “justice” and “mutual responsibility” reach the highest level of state opinion. Ukraine is no exception. Having 
constitutionally enshrined that human rights and freedoms and their guarantees determine the content and direction of the state, Ukraine must create 
a state mechanism that would ensure proper conditions for society and the high standards declared by the Basic Law in 1996.

Given the approach to understanding the category of justice, the author’s concept for determining the content of the category of “fair trial” in 
the mechanism of the rule of law is proposed. Thus, a court is fair, all its activities are built on the principle of giving priority to the protection of 
the legitimate interests of the individual over the interests of the state to the extent that it does not harm other members of society or society as a 
whole. This applies not only to the administration of justice, but also to the processes that take place in the formation of the judiciary and officials 
who ensure the activities of the judiciary.

It is established that the subject of the right to a fair trial is a person (individual and / or collegial entity) who is legally endowed with the 
opportunity to protect the violated right in special state institutions (judicial bodies and bodies in the justice system) and / or an individual who is 
legally endowed the opportunity to participate in positions in the judiciary and the judiciary. The object of the right to a fair trial is public relations 
entered into by a subject of law whose rights and freedoms have been violated and / or which are related to holding a position in the judiciary 
and the judiciary.

It is proved that the right to a fair trial in a state governed by the rule of law is the possibility of a person (individual and / or collegial entity) who 
is legally enshrined in the protection of violated rights and freedoms in special state institutions (judicial system and justice system). Special state 
institutions for the restoration of the violated right and / or ability of an individual to hold a position in the judiciary and bodies in the justice system.

Key words: human rights, guarantees of human rights, mechanism of rule of law, right to fair trial.

Актуальність теми дослідження.  Конституційне 
право  людини  й  громадянина  на  справедливий  суд  –  це 
категорія,  яка  все  більше  привертає  увагу  дослідників 
правової  науки.  І  цей  процес  є  закономірним,  адже  чим 
розвиненіше суспільство, тим вищі вимоги до суспільно-
правового  порядку.  Твердо  прагнучи  втілення  високих 
стандартів  організації  влади  в  суспільстві,  кожна  дер-
жава у своєму розвитку досягає тих висот, коли питання 
справедливості  та  взаємовідповідальності  виходять  на 
найвищий  рівень  державної  думки.  Україна  не  виняток. 
Конституційно  закріпивши, що  права  і  свободи  людини 
та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 
держави,  Україна  повинна  створити  такий  державний 
механізм,  який  забезпечував би належні умови функціо-
нування суспільства й ті високі стандарти, які були заде-
кларовані Основним Законом ще в 1996 р.

Розглядаючи права людини й громадянина на справедли-
вий суд, слід звернутися до питання передумов включення 
цього права в перелік прав людини й громадянина, які забез-

печує  й  гарантує  правова  держава.  Важливим  для  форму-
вання  авторського  визначення  поняття  «право  на  справед-
ливий  суд»  є  розуміння  його  суб’єктно-об’єктного  складу, 
оскільки  саме  ці  відмінності  є  змістонаповнювальними 
й формувальними для поняття «право на справедливий суд».

Аналіз наукових публікацій.  Вивченням  права  на 
справедливий суд як юридичної категорії займалися такі 
вчені,  як  С.  Афанасьєв,  Д.  Бєлов,  А.  Бучик,  М.  Буро-
менський,  В.  Буткевич,  Н.  Грень,  М.  Гімон,  М.  Ентін, 
В.  Кампо,  О.  Лемак,  Р.  Куйбіда, Ю.  Матат,  Х.  Романів, 
Т. Руда, М. Савчин, Е. Трегубова, О. Ткачук та інші. Однак 
незважаючи на  досліджуваність  теми й  досі  не  сформо-
вано  загальноприйняте  визначення  дефініції  «право  на 
справедливий суд».

Виклад основного матеріалу. На нашу думку, право 
на  справедливий  суд  –  це широке  поняття,  яке  охоплює 
всі види діяльності особи, пов’язані, по-перше, з захистом 
порушеного права в судових інстанціях (від звернення до 
отримання рішення для виконання) та, по-друге, з участю 
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в  зайнятті  посад  в  органах  судової  системи  й  органах 
у  системі правосуддя. Для обґрунтування думки й виок-
ремлення  основних  ознак  цього  права  крім  визначення 
понять «правова держава», «механізм правової держави» 
необхідно  дослідити  зміст  понять  «справедливий  суд» 
і «транспарентність судової влади».

Спочатку  розглянемо  категорію  «справедливий  суд». 
Для  цього  розглянемо  теоретико-філософське  поняття 
справедливості крізь призму його місця в механізмі право-
вої держави та його застосування судом у своїй діяльності.

Категорія  справедливості  матиме  різне  значення 
залежно  від  точки  зору  (ким  застосовується  й  для  чого 
застосовується). Тут  істотний вплив мають принципи, за 
якими  побудовано  механізм  держави:  що  є  її  реальною 
найвищою цінністю – права та свободи індивіда чи мате-
ріально виражені  інтереси держави або окремої частини 
її населення.

«Справедливість»  латиною  –  «justitia»  (справедли-
вість) від «jus» (право). Є багато філософських підходів до 
визначення поняття справедливості. О. Хеффе виділяв три 
елементи значення поняття «справедливість»: а) справед-
ливість має природу морального обов’язку; б) найближче 
справедливість  до  обов’язків,  що  визнаються  добро-
вільно й вартують вище простого примуса; в) міра спра-
ведливості полягає в дистрибутивній користі: справедли-
вим є корисне кожній людині. Залежно від прийняття чи 
неприйняття цих елементів справедливості існують теорії, 
що скептично ставляться до ідеї справедливості, і теорії, 
що  схвалюють  цю  ідею.  Сучасні  теорії  справедливості 
належать до  типу договірних теорій. Вони орієнтуються 
на теорію Еммануїла Канта [1].

Автору дослідження імпонує позиція Дж. Ролза, викла-
дена  ним  в  трактаті  «Теорія  справедливості»,  в  якому 
філософ  комплексно  обґрунтовує  роль  цієї  цінності 
в сучасному житті. Так, Дж. Ролз пов’язує справедливість 
з  чесністю,  рівністю  людей  і  з  належністю  соціальних 
інститутів: «Справедливість – це перша чеснота суспіль-
них інститутів, точно так само як істина – перша чеснота 
систем думки. Теорія, як би вона не була елегантна й еко-
номна, повинна бути відкинута або піддана ревізії, якщо 
вона не істинна. Подібно закони й інститути, хай які вони 
є  ефективні  й  успішно  влаштовані,  мають  бути  рефор-
мовані  або  ліквідовані,  якщо  вони  несправедливі.  Кож-
ній  особистості  за  принципом  справедливості  має  бути 
властива  недоторканність,  яка  не  може  бути  порушена 
суспільством. З цієї причини справедливість не допускає, 
щоб  втрата  свободи  одними  була  виправдана  великими 
благами  інших».  Дж.  Ролз  переконує,  що  в  сучасному 
суспільстві  має  ефективно  реалізовуватися  концепція 
справедливості, оскільки суспільство повинно мати одна-
кові  з  державою  принципи  справедливості,  а  їхні  інсти-
тути мають їх задовольняти, водночас жодна форма інсти-
туційного виміру суспільного життя не має права на буття, 
якщо порушує принципи справедливості. Головними він 
вважає недоторканність окремої людини,  її незалежність 
від несправедливих проявів соціальних інститутів. І голо-
вне,  на  переконання Дж. Ролза,  –  те, що  втрата  свободи 
одними громадянами не може бути виправдана великими 
благами інших, інакше не можна говорити про справедли-
вість. Права, що гарантуються справедливістю, не можуть 
підлягати  політичній  кон’юнктурі  [2],  адже,  як  зазначає 
професор  Д.  Бєлов,  права  людини  в  сучасному  світі  – 
це  проблема,  вирішення  якої  стоїть  у  центрі  практичної 
діяльності всього світового співтовариства, оскільки люд-
ство, яке пережило безліч кривавих війн і жорстокі дикта-
тури, дійшло висновку, що не може бути миру й злагоди на 
землі, не може бути організованого, цивілізованого життя 
без поваги до людини, її прав і свобод. Науковець акцен-
тує, що саме з цієї причини основним завданням Органі-
зації Об’єднаних Націй є «утвердити віру в основні права 
людини, у гідність, у цінність людського життя, у рівно-

правність  чоловіків  і  жінок,  а  також  у  рівноправність 
великих і малих націй» і лише за такої умови можна гово-
рити про існування громадянського суспільства та право-
вої держави [3].

Враховуючи  вищевикладений  підхід  до  розуміння 
категорії  справедливості,  пропонуємо  авторську  концеп-
цію щодо визначення змісту категорії «справедливий суд» 
в  механізмі  правової  держави.  Так,  справедливим  є  суд, 
уся  діяльність  якого  побудована  за  принципом  надання 
пріоритету захисту законних інтересів індивіда над інтере-
сами держави в тій мірі, в якій це не завдає шкоди іншим 
членам суспільства чи суспільству в цілому. Це стосується 
не лише здійснення судочинства, а й процесів, які відбува-
ються за формування безпосередньо суддівського корпусу 
й  посадових  осіб,  які  забезпечують  діяльність  судових 
органів.  Так,  до  прикладу,  Конституційний  Суд  України 
(КСУ) зазначає, що забезпечення прав і свобод потребує, 
зокрема,  законодавчого  закріплення  механізмів  (проце-
дур),  які  створюють  реальні  можливості  для  здійснення 
кожним громадянином прав і свобод. До таких механізмів 
належить  структурована  система  судів  і  види  судового 
провадження, встановлені державою [4]. 

Вивчаючи  право  на  справедливий  суд,  доцільно  роз-
глянути його суб’єктно-об’єктний склад. На наш погляд, 
суб’єкт  права  на  справедливий  суд  –  це  особа  (індивід 
та/або  колегіальне  утворення),  яка  нормативно  наділена 
можливістю захисту в спеціальних державних інституціях 
(органах судової системи й органах у системі правосуддя) 
порушеного права, та/або індивід, який нормативно наді-
лений можливістю брати участь у зайнятті посади в орга-
нах судової системи й органах у системі правосуддя.

Своєю  чергою  об’єктом  права  на  справедливий  суд 
є суспільні відносини, в які вступає суб’єкт права, права 
й  свободи  якого  було  порушено,  та/або  які  пов’язані 
з зайняттям посади в органах судової системи й органах 
у системі правосуддя. 

Аналіз суб’єктно-об’єктного складу права на справед-
ливий суд і змісту категорії «справедливий суд» правової 
держави дає  змогу виокремити ознаки та  сформулювати 
авторське визначення такого права.

Так, на наш погляд, право на справедливий суд у пра-
вовій державі відповідає таким критеріям: 1) усвідомлена 
можливість  особи;  2)  спеціальний  суб’єктно-об’єктний 
склад; 3) спричиняє відповідні дії в спеціально створених 
державних  інституціях  (органах  судової  системи й орга-
нах  у  системі  правосуддя);  4)  результатом  такої  можли-
вості є дії спеціальних державних інституцій, спрямовані 
на відновлення порушеного права та/або можливості інди-
віда зайняття посади в органах судової системи й органах 
у системі правосуддя.

Вважаємо,  що  поняття  «справедливий  суд»  охоплює 
не лише процес здійснення судочинства, а й процеси, які 
відбуваються  за формування безпосередньо суддівського 
корпусу  й  посадових  осіб,  які  забезпечують  діяльність 
судових органів.

Отже,  оскільки  категорія  справедливості  в  механізмі 
правової  держави  й  у  механізмі  антиправової  держави 
матиме різний зміст залежно від того, ким застосовується 
й для чого застосовується, істотне значення мають прин-
ципи, за якими побудовано механізм такої держави й що є її 
(держави) головною реальною цінністю (права й свободи 
індивіда  чи  це  матеріально  виражені  інтереси  держави 
або  окремої  панівної  частини населення  такої  держави). 
Саме від цього залежатиме визначення права на справед-
ливий  суд,  яке  буде  закріплено  й  забезпечуватиметься  її 
інституціями (органами влади й утвореними нею підпри-
ємствами,  установами,  організаціями)  на  законодавчому 
рівні держави. Ми у своєму дослідженні беремо за основу 
розуміння права на справедливий суд у правовій державі, 
головною  основою  створення  й  діяльності  її  інституцій 
є забезпечення прав і свобод людини й громадянина.
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Наведене  дає  змогу  запропонувати  таке  визначення 
права на справедливий суд у правовій державі: це можли-
вість особи (індивіда та/або колегіального утворення), яка 
законодавчо закріплена щодо захисту в спеціальних дер-
жавних  інституціях  (органах  судової  системи  й  органах 
у  системі правосуддя) порушених прав  і  свобод,  резуль-
татом якої є дії спеціальних державних  інституцій з від-
новлення  порушеного  права  та/або  можливості  індивіда 
на зайняття посади в органах судової системи й органах 
у системі правосуддя.

Висновки з проведеного дослідження. По-перше, 
враховуючи підхід до розуміння категорії справедливості, 
пропонуємо авторську концепцію визначення змісту кате-
горії  «справедливий  суд»  в  механізмі  правової  держави. 
Так,  справедливим  є  суд,  вся  діяльність  якого  побудо-
вана  за  принципом  надання  пріоритету  захисту  закон-
них інтересів індивіда над інтересами держави в тій мірі, 
в  якій це не  завдає шкоди  іншим членам  суспільства  чи 
суспільству  в цілому. Це  стосується не  лише  здійснення 
судочинства, а й процесів, які відбуваються за формування 
безпосередньо суддівського корпусу й посадових осіб, які 
забезпечують діяльність судових органів.

По-друге,  суб’єкт  права  на  справедливий  суд  –  це 
особа (індивід та/або колегіальне утворення), яка норма-
тивно наділена можливістю захисту в  спеціальних дер-
жавних інституціях (органах судової системи й органах 
у системі правосуддя) порушеного права, та/або індивід, 
який  нормативно  наділений  можливістю  брати  участь 
у  зайнятті  посади  в  органах  судової  системи й  органах 
у системі правосуддя.

По-третє,  об’єктом права на  справедливий  суд  є  сус-
пільні відносини, в які вступає суб’єкт права, права і сво-
боди якого було порушено, та/або які пов’язані з зайнят-
тям посади в органах судової системи й органах у системі 
правосуддя.

По-четверте,  право  на  справедливий  суд  в  правовій 
державі – це можливість особи (індивіда та/або колегіаль-
ного утворення), яка законодавчо закріплена щодо захисту 
в  спеціальних  державних  інституціях  (органах  судової 
системи й органах у системі правосуддя) порушених прав 
і  свобод,  результатом  якої  є  дії  спеціальних  державних 
інституцій з відновлення порушеного права та/або можли-
вості  індивіда на зайняття посади в органах судової сис-
теми й органах у системі правосуддя.
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У статті розглядається проблема парламентської відповідальності народних депутатів України у зв’язку з правилами внутрішнього 
розпорядку роботи Верховної Ради України і положенням парламентського регламенту, які визначають парламентську відповідальність 
депутатів. Обґрунтовується, що парламентська відповідальність депутатів є окремим видом державно-правової відповідальності і важ-
ливим елементом статусу парламентаря. Вказується на її відмінність від конституційно-правової відповідальності, особливо в питаннях 
застосування заходів відповідальності і санкцій. 

Досліджується сутність парламентської відповідальності народного депутата України, порядок притягнення до неї, звернено увагу 
на особливості такої відповідальності. Аналізується відповідність нормативно-правового регулювання парламентської відповідальності 
ефективним практикам зарубіжних країн і міжнародним стандартам у цій сфері. Констатується, що ефективність заходів парламентської 
відповідальності може бути доведена практикою і результативністю їх застосування. 

Зазначається, що під час дослідження сутності парламентської відповідальності не можливо обійти питання етичної поведінки депу-
татів. Наголошується, що помітну роль у процедурі притягнення до парламентської відповідальності, зокрема відповідальності за пору-
шення етичних норм, повинен відігравати орган або структурний підрозділ, який здійснює контроль за дотриманням депутатами дисци-
пліни та норм етики у їх професійній діяльності. 

Зроблено висновок, що наявні законодавчі положення у сфері регулювання депутатської діяльності не створюють ефективних меха-
нізмів запобігання порушенням дисципліни та норм етики народними депутатами. Обгрунтовано, що наявність проблеми визначення 
відповідальності парламентарія зумовлюється відсутністю як наукової концепції парламентської відповідальності парламентарія, так 
і відсутністю в чинній нормативно-правовій базі деталізованого механізму притягнення до парламентської відповідальності народних 
депутатів України. Внесено конкретні пропозиції, які посилюють парламентську відповідальність народних депутатів за порушення дис-
ципліни та етики депутатської діяльності.

Ключові слова: парламент, народні депутати України, дисципліна депутатів, етика депутатської діяльності, парламентська відпо-
відальність.

The article deals with the problem of parliamentary responsibility of the People’s Deputies of Ukraine in connection with the rules of internal procedure 
of work of the Verkhovna Rada of Ukraine and the provisions of the parliamentary regulation defining the parliamentary responsibility of deputies. It is 
substantiated that the parliamentary responsibility of the deputies is a separate type of state legal responsibility and an important element of the status of a 
parliamentarian. It is distinguished from constitutional liability, especially in matters of the application of measures of responsibility and sanctions. 

The essence of parliamentary responsibility of the People’s Deputy of Ukraine is investigated, the order of attraction is drawn, attention is paid 
to the peculiarities of such responsibility. The correspondence of the legal regulation of parliamentary responsibility to the effective practices of 
foreign countries and international standards in this field is analyzed. It is stated that the effectiveness of parliamentary accountability measures 
can be proven by the practice and the effectiveness of their implementation. 

It is noted that the question of ethical behavior of deputies cannot be circumvented during the study of the essence of parliamentary 
responsibility. It is emphasized that a prominent role in the procedure of holding to parliamentary responsibility, in particular responsibility for 
violation of ethical standards, should be played by the body or structural unit that controls the observance of discipline and ethics by deputies in 
their professional activity. 

It is concluded that the existing legislative provisions in the sphere of regulation of parliamentary activity do not create effective mechanisms 
of preventing violation of discipline and ethics by the deputies. It is substantiated that the existence of the problem of determining the responsibility 
of a parliamentarian is conditioned by the lack of both a scientific concept of parliamentary responsibility of a parliamentarian and the lack of a 
detailed mechanism for bringing to parliamentary responsibility of the People’s Deputies of Ukraine. Specific proposals have been introduced that 
will increase the parliamentary responsibility of the deputies for violating the discipline and ethics of parliamentary activity.

Key words: parliament, people’s deputies of Ukraine, discipline of deputies, ethics of parliamentary activity, parliamentary responsibility.

Постановка проблеми.  Питання  відповідальності 
депутатів  є  актуальним,  оскільки  така  діяльність  має 
відбуватися в  інтересах населення, яке, безпосередньо 
формуючи органи представницької влади, сподівається 
на гідне представлення своїх інтересів і вирішення кон-
кретних  проблем.  Відповідальність  у  цьому  випадку 
є  гарантом,  який  забезпечує  віру  суспільства  в  ефек-
тивність,  прозорість  і  справедливість  демократичних 
систем. Особливої важливості у зазначеному контексті 
набуває  відповідальність  народних  депутатів  України, 
пов’язана зі специфікою депутатської діяльності, орга-
нізацією  роботи  парламенту  і  правилами  поведінки 
народних обранців.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній 
науковій літературі проблеми відповідальності депутатів, 
безпосередньо пов’язані з організацією роботи парламенту 
і правилами поведінки депутатів, стали об’єктом наукових 

досліджень таких вчених А.О. Александрова, О.В. Токар-
Остапенко, І.П. Динник, О.І. Кисельова та інших.

Виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми.  Проблемі  відповідальності  в  системі  пред-
ставницьких органів приділялася значна увага, адже юри-
дична відповідальність як елемент правового статусу пар-
ламентаря носить комплексний характер. Це пояснюється 
тим,  що  залежно  від  видів  правопорушень  розрізняють 
і види юридичної відповідальності: кримінальну, адміні-
стративну, цивільно-правову, матеріальну,  конституційну 
відповідальність. Проте розмаїття видів юридичної відпо-
відальності  та роль парламенту як  законодавчого органу 
вимагає  визначення  місця  парламентської  відповідаль-
ності в системі юридичної відповідальності.

При цьому вивчення вказаного питання  і  досі харак-
теризується  відсутністю  єдиної  концепції,  підходу  до 
розуміння  поняття  «парламентська  відповідальність 
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народного  депутата  України»,  наповненням  його  теоре-
тико-правовим  змістом,  а  також  вирішенням  інших про-
блем,  пов’язаних  із  відповідальністю  депутатів, що  без-
посередньо  стосується  організації  роботи  парламенту 
і правил поведінки депутатів. З огляду на малодослідже-
ність цього напряму наукового пошуку, а також врахову-
ючи суспільну значущість повноважень народних депута-
тів України, покладених на них Конституцією та законами 
України,  дослідження  зазначених  питань  є  актуальним 
і нагальним.

Метою дослідження є: 1) проведення теоретико-мето-
дологічного аналізу поняття парламентської відповідаль-
ності народного депутата України; 2) вивчення проблеми 
притягнення  до  парламентської  відповідальності  парла-
ментарів на сучасному етапі суспільного розвитку Укра-
їни; 3) виявлення напрямів і способів удосконалення меха-
нізму  притягнення  до  парламентської  відповідальності 
народних депутатів України, зокрема з урахуванням євро-
пейського досвіду.

Виклад основного матеріалу. Юридична відповідаль-
ність  є  одним  із  основних  елементів  правового  статусу 
народного депутата України, важливість якого підкреслю-
ється тим, що вона є обмежуючим  і регулюючим факто-
ром надмірності та абсолютизованості гарантій діяльності 
парламентаря.

У  наукових  джерелах  підкреслюється,  що  «відпові-
дальність – це засіб, який не лише запобігає порушенню 
правових  норм,  але  й  стимулює  активну  поведінку 
суб’єкта  права,  сприяє  вихованню  у  нього  сильних  вну-
трішніх регуляторів як найбільш ефективних гарантів сус-
пільної поведінки» [1, с. 38].

Серед  традиційних  видів  відповідальності  (таких  як 
кримінальна,  адміністративна,  цивільно-правова,  дисци-
плінарна  і  матеріальна)  виділяється  політико-правова  (в 
науці  частіше  зустрічається  термін  «конституційно-пра-
вова») без конкретизації парламентської відповідальності, 
безпосередньо  пов’язаної  з  організацією  роботи  парла-
менту і правилами поведінки депутатів.

Особливість парламентської відповідальності депутатів 
полягає  в  характері  застосовуваних  санкцій,  які  відрізня-
ються від заходів конституційно-правової, цивільно-право-
вої, адміністративної та кримінальної відповідальності. До 
видів  покарань  так  званої  конституційно-правової  відпо-
відальності  традиційно  відносять  дострокове  припинення 
повноважень Верховної Ради України та народних депутатів 
України, однак не передбачені стягнення, пов’язані з майно-
вою відповідальністю тощо. Загалом конституційно-правові 
санкції не обмежують майновий статус індивідів, організа-
цій, що характерно для цивільно-правових і фінансово-пра-
вових санкцій, низки адміністративних стягнень (штрафів), 
а також для заходів дисциплінарного впливу на порушників 
правил поведінки в парламенті.

Відмінною  ознакою  парламентської  відповідальності 
є те, що вона пов’язана  із застосуванням заходів впливу, 
передусім  дисциплінарного  характеру,  щодо  депутатів, 
які порушують правила роботи представницького органу 
і вчиняють дисциплінарний проступок. Тому таку відпо-
відальність  можна  охарактеризувати  як  дисциплінарну. 
В юридичній науці дисциплінарна відповідальність зазви-
чай визначається як вид ретроспективної юридичної від-
повідальності, яка полягає в обов’язку працівника відпо-
відати перед роботодавцем за дисциплінарний проступок 
і зазнавати дисциплінарних санкцій, передбачених законо-
давством про працю [2, с. 431].

Проте деякі автори заперечують застосування терміну 
«дисциплінарна  відповідальність»  до  таких  відносин, 
мотивуючи  це  тим,  що  відносини  між  парламентарем 
і парламентом не можливо визначити як трудові, тому від-
повідальність  парламентаря  перед  законодавчим  (пред-
ставницьким)  органом  державної  влади  не  може  бути 
визначена як дисциплінарна [3, с. 376].

Важливо враховувати, що парламент є представниць-
ким, а не адміністративним органом, а депутати як виборні 
особи  діють  на  постійній  основі,  наділені  індемнітетом. 
Зважаючи  на  це,  застосування  поняття  «парламентська 
відповідальність» щодо депутата є більш обґрунтованим. 
Цим  підкреслюється  відмінність  останнього  від  посадо-
вих  осіб. Відповідальність  депутатів  за  здійснення  їхніх 
повноважень  і  обов’язків  перед  парламентом  є  важли-
вим  елементом  статусу  парламентаря,  адже  депутат 
зобов’язаний нести  відповідальність  за  дотримання пра-
вил роботи представницького органу, до якого його було 
обрано;  депутат  зобов’язаний  дотримуватися  встанов-
леного  порядку  ведення  засідань,  що  пов’язано  з  від-
повідальністю  за  образливі  висловлювання,  заклики  до 
насильства, вияви неповаги до парламенту і його членів, 
тобто дотримуватися правил депутатської етики. 

Важливо,  щоб  у  парламенті  було  дотримано  чіткого 
порядку  голосування,  зокрема  з  метою  врахування  прав 
меншості. Так, відсутність кворуму, необхідного для при-
йняття  рішення,  може  паралізувати  роботу  парламенту, 
призупинити законодавчий процес, негативно вплинути на 
його якість. Питання про кворум повинно бути детально 
врегульовано,  інакше виникає низка проблем. Раніше не 
були  рідкістю моменти,  коли  один  депутат  реєструвався 
або голосував за двох, трьох парламентарів. Ця проблема 
пов’язана і з авторитетом парламенту, його престижем.

Питання, які стосуються парламентської відповідаль-
ності,  в  більшості  сучасних  держав  здебільшого  закрі-
плені  в  конституціях,  законах  і  правилах,  включених  до 
регламентів  палат.  Зазначені  акти  містять  докладні  про-
цесуальні  норми щодо  парламентської  відповідальності. 
Регламенти  є  одними  з  найважливіших  документів,  які 
регулюють правила поведінки депутатів у парламенті. 

При цьому правила і заходи відповідальності в парла-
ментах можуть різнитися, хоча загалом вони є подібними. 
До  класичних  стягнень  належать  заходи,  передбачені 
Регламентом Національних Зборів Франції, які були коди-
фіковані у 1849 році  і з тих пір практично не змінилися, 
зокрема  заклик  до  порядку;  заклик  до  порядку  із  зане-
сенням до протоколу і можливістю позбавлення 1/4 пар-
ламентської  платні  за  місяць  (в  разі  звернення  до  колег 
з  образами,  провокаційними  заявами  або  погрозами); 
вираження осуду; вираження осуду з тимчасовим виклю-
ченням. Перші дві санкції належать до компетенції голови, 
дві  інші – до компетенції палати,  якщо вони  запропоно-
вані її головою. Найсуворішими санкціями, які застосову-
валися  в Сенаті,  були  тимчасове  виключення  з  палати  – 
заборона сенатору з’являтися в Люксембурзькому палаці 
до закінчення 15-денного строку після оголошення цього 
заходу з позбавленням 1/3 винагороди. В разі, якщо сена-
тор відмовлявся покинути палац, засідання переривалося 
[4, c. 53–54].

В Україні згідно зі ст. 24 Закону «Про статус народного 
депутата України» останній зобов’язаний дотримуватися 
вимог  трудової  дисципліни  та  норм  депутатської  етики 
[5].  Проте  механізмів  покарання  за  порушення  зазначе-
них вимог закон не передбачає. Регламент Верховної Ради 
України  передбачає  деякі  механізми  боротьби  з  пору-
шення дисципліни та норм етики на пленарних засіданнях 
Верховної Ради України, однак сфера дії його норм поши-
рюється лише на поведінку депутатів під час пленарних 
засідань [6, c 3]. 

Зокрема,  за порушення дисципліни та норм етики на 
пленарних  засіданнях  передбачені  такі  види  парламент-
ських (дисциплінарних ) заходів щодо народних депутатів: 
1) попередження (за виголошення образливих і непристой-
них слів на адресу  іншого народного депутата або депу-
татської фракції (депутатської групи) – ч. 4 ст. 51; закликів 
до незаконних дій – ч. 1 ст. 52; перевищення промовцем 
часу, відведеного для виступу, або висловлень не з обго-
ворюваного питання чи виступу не з тих підстав, з яких 
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йому надано слово – ч. 5 ст. 52; 2) припинення виступу (за 
виголошення  образливих  і  непристойних  слів  на  адресу 
іншого  народного  депутата  або  депутатської  фракції 
(депутатської групи) – ч. 4 ст. 51; закликів до незаконних 
дій – ч. 1 ст. 52; якщо промовець не зупинив свій виступ на 
вимогу головуючого на пленарному засіданні – ч. 2 ст. 52; 
3)  позбавлення  слова  (в  разі  подальшого  перевищення 
промовцем часу, відведеного для виступу, або висловлень 
не  з  обговорюваного  питання  чи  виступу  не  з  тих  під-
став,  з  яких йому надано слово – ч. 5 ст. 52); 4) позбав-
лення права виступу на  засіданні  (у випадку повторного 
порушення дисципліни,  а  саме виголошення образливих 
і непристойних слів на адресу іншого народного депутата 
або депутатської фракції (депутатської групи) – ч. 4 ст. 51; 
закликів до незаконних дій – ч.  1  ст.  52;  5) позбавлення 
права брати участь у пленарних засіданнях (до п’яти пле-
нарних засідань) – ч. 5 ст. 51. Такий захід застосовується, 
якщо народний депутат, депутатська фракція (депутатська 
група), на адресу яких були виголошені образливі слова, 
вважають, що  конфлікт не  вичерпано  і  порозуміння між 
народними  депутатами  не  досягнуто,  то  вони  подають 
заяву  до  комітету,  до  предмета  відання  якого  належать 
питання регламенту, що розглядає це питання на своєму 
засіданні.  У  таких  випадках  за  висновком  комітету,  до 
предмета  відання  якого  належать  питання  регламенту, 
Верховна Рада  без  обговорення може прийняти  рішення 
про  вжиття  зазначеного  парламентського  (дисциплінар-
ного)  заходу  щодо  депутата.  Це  рішення  доводиться  до 
відома виборців через газету «Голос України».

В  ч.  7  ст.  51  зазначено,  що  якщо  під  час  розгляду 
питань порядку денного пленарного засідання Верховної 
Ради  виникає  ситуація  щодо  різного  розуміння  народ-
ними депутатами застосування тієї чи іншої норми цього 
регламенту, що загрожує зривом пленарного засідання, на 
звернення у паперовій формі двох депутатських фракцій 
(депутатських  груп)  про  порушення  норм  цього  регла-
менту  головуючий  на  пленарному  засіданні  оголошує 
перерву [7].

Ефективність  заходів  парламентської  відповідаль-
ності може бути доведена практикою  і результативністю 
їх  застосування. При цьому не можливо  обійти  питання 
етичної  поведінки  депутатів.  В  Україні  норми  депутат-
ської  етики  переважно  визначаються  Законом  України 
«Про  статус  народного  депутата  України»  (ст.  8,  ст.  24) 
та Регламентом Верховної Ради України (ст. 51–53). 

Відповідно  до  цих  актів  народний  депутат  у  своїй 
діяльності  повинен  дотримуватися  загальноприйнятих 
норм  моралі,  уникати  дій,  заяв  і  вчинків,  які  компро-
метують  його,  виборців,  Верховну  Раду  України,  дер-
жаву.  Народний  депутат  не  повинен  використовувати 
депутатський  мандат  в  особистих,  корисливих  цілях 
(тобто  індивідуaльні  та  корпорaтивні  інтереси  народних 
депутатів  не  повинні  перешкоджати  виконанню  ними 
предстaвницьких  функцій),  натомість  повинен  дотриму-
ватися  вимог  трудової  дисципліни  та  норм  депутатської 
етики.  Статтями  51–52  Зaкону  України  «Про  Реглaмент 
Верховної  Ради  України»  заборонено  внесення  до  зали 
засідань плакатів, гучномовців, перешкоджання виступам 
депутатів, образи на адресу депутатів, виступи без дозволу 
головуючого  на  засіданні,  перевищення  часу  тривалості 
виступів.  Однак  Закон  України  «Про  статус  нaродного 
депутата України» в основному містить норми, які лише 
декларують  питання  дотримання  дисципліни  та  норм 
етики  народними  депутатами  України,  а  Зaкон  України 
«Про Реглaмент Верховної Ради України» хоча й деталізує 
ці положення, але регулює лише поведінку депутaтів під 
час пленарних засідань.

В таких умовах великої значущості набуває прийняття 
Кодексу поведінки народних депутaтів. Точно вивірений 
набір етичних правил (наприклад кодекс поведінки) забез-
печує чіткі рамки для дій, і в цих умовах депутати можуть 

виконувати  свої  обов’язки,  зміцнюючи політичну довіру 
до себе [8]. Крім того, кодифікований характер положень 
щодо  дотримання  дисципліни  та  норм  етики  парламен-
тарями створює механізм для  громадського контролю  за 
діяльністю народних обранців і підвищує їх підзвітність. 

Кодекси також можуть визначати цілі, які виходять за 
межі тих вимог, які висуває закон, і таким чином закріплю-
вати цінності, що повинні спрямовувати поведінку депу-
татів, і стандарти, які парламентарії повинні виконувати.  
Ці  цінності  можуть  утримувати  членів  парламенту  від 
поведінки, яка не є протиправною, але вважається неетич-
ною. Вони можуть  і  сприяти поведінці,  яка є доцільною 
для сталого демократичного процесу. Наприклад, у кодексі 
етики парламенту Грузії йдеться, що «члени парламенту 
повинні активно співпрацювати з представниками засобів 
масової  інформації  з  питань,  важливих для  суспільства» 
[9]. Важливим є встановлення такого кодексу як юридично 
зобов’язуючого документа на прикладі Кодексу поведінки 
членів німецького Бундестагу (Німеччина), Кодексу етики 
для членів Сейму Республіки Латвія (Латвія).

Питання щодо прийняття Кодексу поведінки депутатів 
Верховної Ради України залишається на порядку денному. 
На  важливості  прийняття  такого  нормативно-правового 
акта 3 лютого 2020 року наголосив під час свого виступу 
спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, зазначивши, що 
парламент вже займається розробкою цього питання.

За  умов  відсутності  Кодексу  поведінки  депутатів 
Регламент Верховної Ради має бути тим механізмом, який 
перешкоджає втручанню особистих інтересів і конфліктів 
у  сферу  парламентських  процедур.  Водночас  практика 
показує, що його норми в частині депутатської етики не 
виконуються належним чином, оскільки норми Регламенту 
Верховної Ради в частині депутатської етики встановлю-
ють відповідальність лише за вчинення окремих дій (виго-
лошення образливих висловлювань), тоді як за вчинення 
інших  (перешкоджання  проведенню  засідань,  виведення 
з  ладу  системи  голосування,  позбавлення  головуючого 
можливості ведення засідання) взагалі не передбачається 
будь-якої відповідальності; регламентом визначено лише 
норми  етичної  поведінки  на  засіданнях  парламенту  і  не 
врегульовано поведінку депутатів поза його межами. 

Як  зазначає  вітчизняний  дослідник О.В.  Токар-Оста-
пенко, поза межами правового регулювання залишаються 
також  питання  відповідальності  народних  депутатів  за 
порушення  ними  обов’язку  бути  присутніми  та  брати 
участь у роботі парламенту, його комітетів і комісій; засто-
сування санкцій за відмову присутнього на засіданні пар-
ламенту депутата брати участь у голосуванні [10].

Помітну  роль  у  процедурі  притягнення  до  парла-
ментської  відповідальності,  зокрема  відповідальності 
за  порушення  етичних  норм,  повинен  відігравати  орган 
або  структурний  підрозділ,  який  здійснює  контроль  за 
дотримaнням депутaтами дисципліни та норм етики у  їх 
професійній  діяльності.  В  Україні  такий  обов’язок  зде-
більшого покладено на Комітет Верховної  Рaди України 
з питань Реглaменту, депутaтської етики та забезпечення 
діяльності  Верховної  Рaди  України,  який  відповідно  до 
Зaкону України «Про Реглaмент Верховної Ради Укрaїни» 
та Постaнови Верховної Ради України «Про перелік, кіль-
кісний склад і предмети відання комітетів Верховної Рaди 
України дев’ятого скликання» виконує контрольні функції 
в таких сферах відaння, які стосуються дотримaння норм 
етики  депутaтської  діяльності:  дострокове  припинення 
повноважень  народного  депутaта  України;  несумісність 
депутaтського мандата з іншими видами діяльності, дис-
ципліна  та  дотримaння  норм  депутатської  етики.  Крім 
того,  обов’язок  контролю  за  дотриманням  правил  етики 
народними обранцями на засіданнях парлaменту здійснює 
головуючий  на  засідaнні  Верховної  Ради України  відпо-
відно до положень Закону України «Про Реглaмент Верхо-
вної Ради України». 
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Вказанa модель регулювaння етики депутaтської діяль-
ності  спирaється  на  сaморегулювання  парлaменту.  Від-
повідний  структурний  підрозділ  парлaменту,  який  здій-
снює  контроль  за  дотримaнням  депутaтами  дисципліни 
та  норм  етики  у  їх  професійній  діяльності,  не  є  полі-
тично  незaлежним  оргaном,  що  не  зaбезпечує  суспільну 
довіру  до  діяльності  парлaментарів.  Саме  тому  в  межах 
функціонувaння  такої  моделі  регулювання  великого 
знaчення набуває законодaвче та процедурне зaбезпечення 
відповідних  норм,  їх  детальнa  реглaментація.  Недоліком 
такої моделі регулювaння дисципліни та етики депутaтської 
діяльності є те, що вонa перетворює членів парлaменту на 
слідчих, суддів і присяжних зaмість того, щоб зaбезпечити їх 
існувaння в якості незaлежного органу, що лише рaтифікує 
рішення, прийняті незaлежним суддею.

Тому  доцільним  є  створення  незалежного  органу, 
який  би  здійснював  контроль  за  дотримaнням  правил 
етики  депутатами.  Такий  додатковий  спеціалізований 
орган  повинен  бути  признaчений  парлaментом  і  звіту-
вати  перед  ним.  До  повноважень  органу  слід  віднести 
розслідувaння справ і надaння консультативної допомоги 
членам парлaменту з питань, пов’язаних із застосувaнням 
норм етики, проте санкції за порушення відповідних норм 
(у разі виявлення такого факту в ході розслідувaння) пови-
нен нaклaдати спеціaльно скликaний комітет парлaменту.

Досліджуючи проблему парламентської (дисциплінар-
ної) відповідальності, слід наголосити, що вона повиннa 
бути ефективною для роботи парлaменту, носити превен-
тивний характер з точки зору встановлення її заходів і не 
суперечити основним елементам конституційного статусу 
парламентaря, а при встановленні санкцій варто врахову-
вати принцип пропорційності щодо підстав  відповідаль-
ності та її меж.

Слід  звернути  увагу  на  регламентацію  дисциплінар-
ної відповідальності в Європейському парламенті, досвід 
якого  доцільно  врахувати  в  національному  парламенті. 
Виділяється така підстава відповідальності як поведінка, 
пов’язана  з  порушенням  депутатської  етики,  з  інциден-
тами, які порушують встановлений порядок і хід засідань 
парламенту  і  його  органів,  і  перешкоджають  діяльності 
парламенту, провокують блокування його роботи. 

Покарання,  передбачені  Регламентом  Європейського 
парламенту,  застосовуються  в  формі  стягнень,  штрафів, 
заборон  і  подібних  санкцій.  До  заходів  дисциплінарної 
відповідальності  належить  осуд;  втрата  права  на  отри-

мання  добової  винагороди  на  період  від  2  до  30  днів; 
тимчасова  заборона  на  участь  в  роботі  Європарламенту 
і його органів від 2 до 30 днів; заборона представництва 
Європарламенту  в  міжнародних  делегаціях  тощо.  Тра-
пляються  випадки,  пов’язані  з  неповагою  до  авторитету 
парламенту,  висловлюваннями  і  промовами,  що  носять 
расистський, ксенофобський і подібний до них характер. 
Досить докладно прописана процедура накладення стяг-
нень: всі санкції оголошуються на пленарних засіданнях 
головою, доводяться до відома органів, в яких перебуває 
депутат Європейського парламенту [11].

Парламентська відповідальність депутатів є важливим 
елементом  статусу  парламентаря  і  окремим  видом юри-
дичної відповідальності, пов’язаної з організацією роботи 
парламенту, поведінкою і дисципліною депутатів на засі-
даннях. Ця  відповідальність  пов’язана  з  іншими  видами 
відповідальності депутатів. 

Підсумовуючи, необхідно наголосити, що наявні зако-
нодавчі  положення  у  сфері  регулювання  депутатської 
діяльності  не  створюють  ефективних  механізмів  запобі-
гання порушенням дисципліни та норм етики народними 
депутатами. Наявність проблеми визначення відповідаль-
ності парламентарія зумовлюється відсутністю як науко-
вої концепції парламентської відповідальності парламен-
тарія, так і відсутністю в чинній нормативно-правовій базі 
деталізованого механізму притягнення до парламентської 
відповідальності народних депутатів України. Україна як 
країна, яка прагне  інтегруватися у європейське співтова-
риство, повинна вдосконалити своє  законодавство з ура-
хуванням досвіду демократичних країн світу в тій частині, 
яка  регулює  парламентську  відповідальність  народних 
депутатів України. Для цього необхідно:

1)  більш  чітко  закріпити  заходи  парламентської  від-
повідальності  в  Законі  «Про  Регламент  Верховної  Ради 
України»  та  інших  нормативно-правових  актах,  безпо-
середньо  пов’язаних  із  організацією  роботи  парламенту 
і  правилами  поведінки  депутатів,  зокрема  деталізувати 
положення,  які  встановлюватимуть  правила  поведінки 
депутатів у сесійній залі парламенту, на засіданнях комі-
тетів, у відносинах з третіми особами (наприклад із пред-
ставниками ЗМІ);

2)  створити  незалежний  орган,  який  би  здійснював 
контроль за дотриманням правил етики депутатами. Такий 
орган  повинен  бути  призначений  парламентом  та  звіту-
вати перед ним.
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У статті розглянуто вплив запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення на стан національної безпеки України. 
Відкриття ринку землі може мати як позитивні, так і негативні наслідки для України. Адже запровадження ринку землі – це не лише інстру-
мент наповнення бюджету, а й питання національно безпеки нашої держави.

На основі чинного законодавства визначені сфери національної безпеки України. Проаналізовані ризики та загрози національній 
безпеці України, що можливі внаслідок запуску ринку сільськогосподарських земель.

Такими загрозами є:
1) можливий вплив Російської Федерації на внутрішню й зовнішню політику незалежної України через неврегульованість механізму 

забезпечення принципу єдиного громадянства України;
2) загострення конкурентної боротьби, збільшення кількості рейдерських захоплень, примус власників до продажу земельних паїв тощо.
Тому у процесі запровадження ринку землі потрібно враховувати перманентну загрозу впливу Російської Федерації на внутрішню й 

зовнішню політику незалежної України. Також необхідно надійно захистити особисті й майнові права власників земельних паїв від мож-
ливих порушень.

Факт прийняття в Україні закону про обіг земель сільськогосподарського призначення є недостатнім. Не менш важливе значення має 
практична реалізація цього закону. Тому очевидно, що для побудови цивілізованого ринку сільськогосподарських земель вирішальне 
значення має саме ефективна правоохоронна діяльність.

Подано визначення правоохоронної діяльності як діяльності уповноважених органів державної влади та місцевого самоврядування 
з метою охорони й захисту прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, державних і громадських формувань шляхом засто-
сування правових заходів впливу на підставі закону та у встановленому законом порядку.

Визначено коло суб’єктів правоохоронної діяльності в широкому її розумінні. Зазначено, що громадяни для реалізації та захисту 
своїх суб’єктивних прав також здійснюють правоохоронну діяльність.

Доведено, що правоохоронна діяльність при формуванні ринку земель сільськогосподарського призначення є важливим фактором 
забезпечення національної безпеки України.

Ключові слова: національна безпека, загрози, ринок земель сільськогосподарського призначення, подвійне громадянство, право-
охоронна діяльність.

The article deals with the impact of the introduction of agricultural land market on national security of Ukraine. Opening a land market can 
have both positive and negative results for Ukraine. The introduction of the land market is not only a tool for filling the budget, but also a matter 
of national security of our country.

Based on current legislation, the areas of national security of Ukraine are defined. The risks and threats to national security of Ukraine, which 
are possible due to the launch of agricultural land market are analyzed.

Such threats are:
1) the possible influence of the Russian Federation on the internal and foreign policy of independent Ukraine due to the lack of regulation of 

the mechanism of ensuring the principle of a single citizenship of Ukraine;
2) the aggravation of competition, the increasing of number of raider capture, coercion of owners to sell land shares, etc.
Therefore, the introduction of the land market must take into account the permanent threat of influence of the Russian Federation on the 

internal and foreign policy of an independent Ukraine. It is also necessary to reliably protect the personal and property rights of the owners of 
land shares from possible violations.

The fact that Ukraine has adopted a law on the circulation of agricultural land is still insufficient. Equally important is the practical implementation 
of this law. It is therefore obvious that effective law enforcement is crucial to building a civilized agricultural land market.

The definition of law enforcement activity as the activity of public authorities authorized and local self-government for the purpose of protection 
and protection of rights and legitimate interests of individuals and legal entities, state and public formations through the application of legal 
measures of influence on the basis of law and in accordance with the procedure established by law.

The circle of law enforcement actors is broadly defined. It is pointed out that citizens also carry out law enforcement activities in order to 
exercise and protect their subjective rights.

It is proved that law enforcement activity in the formation of agricultural land market is an important factor in ensuring national security of 
Ukraine.

Key words: national security, threats, agricultural land market, dual citizenship, law enforcement activities.

Постановка проблеми.  З  моменту  прийняття  Верхо-
вною Радою України Земельного кодексу від 25.10.2001 р. 
до набрання чинності законом про обіг земель сільськогос-
подарського  призначення  діє  мораторій  на  купівлю-про-
даж і зміну цільового призначення земельних ділянок, які 
перебувають у власності громадян та юридичних осіб для 
ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва, 

земельних  ділянок,  виділених  у  натурі  (на  місцевості) 
власникам  земельних  часток  (паїв)  для  ведення  особис-
того селянського господарства (п. 15 розділу 10 Земельного 
кодексу «Перехідні положення») [1]. Питання продовження 
або  зняття  мораторію  в Україні  були  вкрай  заполітизова-
ними та активно використовувались різними політичними 
силами, як правило, в період виборчих кампаній.
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28 квітня 2020 р. Президент України В.О. Зеленський 
підписав  Закон  України  «Про  внесення  змін  до  деяких 
законодавчих актів України щодо умов обігу земель сіль-
ськогосподарського призначення» № 552-ІХ, який Верхо-
вна Рада ухвалила 31 березня 2020 р. За цим Законом  із 
1 липня 2021 р. повинен відкритись ринок землі в Укра-
їні, спочатку виключно для громадян України, а з 1 січня 
2024 р. – для юридичних осіб, власниками яких є грома-
дяни України. Відповідно до підписаного закону, питання 
надання іноземцям права купувати землю сільськогоспо-
дарського  призначення  вирішуватиметься  на  всеукраїн-
ському референдумі.

Відкриття  ринку  землі  може  мати  як  позитивні,  так 
і негативні результати для України. Адже запровадження 
ринку землі – це не лише інструмент наповнення бюджету, 
а й питання національної безпеки нашої держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом 
останніх  років  обговоренню  актуальних  економічних 
та організаційно-правових проблем запровадження ринку 
земель  сільськогосподарського  призначення  в  Україні 
приділяється достатньо уваги в науковій літературі. Ваго-
мий  внесок  у  дослідження  теоретичних  аспектів  розви-
тку  земельних  відносин  здійснили  такі  вітчизняні  вчені: 
П.Т.  Саблук,  Б.Й.  Пасхавер,  О.М.  Мартин,  О.О.  Прут-
ська, І.Г. Кириленко, Т.К. Оверковська [2], Н.Л. Правдюк, 
А.Л. Правдюк [3] та інші. Серед українських вчених, які 
вивчали  теоретичні  аспекти  правоохоронної  діяльності, 
можна назвати Ю.А. Ведєрнікова і А.М. Кучука [4]. Утім, 
залишається недостатньо вивченим фактор правоохорон-
ної діяльності органів державної влади та інших суб’єктів 
правових відносин для формування в Україні ринку сіль-
ськогосподарських земель.

Мета статті – аналіз впливу зняття мораторію на про-
даж  земель  сільськогосподарського  призначення  на  стан 
національної безпеки України та значення в цьому контек-
сті ефективної правоохоронної діяльності.

Виклад основного матеріалу. Ст.  14  Конституції 
України та ст. 1 Земельного кодексу України проголошу-
ють землю основним національним багатством, яке пере-
буває  під  особливою  охороною  держави.  Конституція 
України, зважаючи на винятково важливе значення землі 
у  всіх  сферах життєдіяльності українського народу,  вио-
кремлює землю серед інших об’єктів нерухомості. Земля 
виступає  територіальним  базисом,  природним  ресурсом 
й основним засобом виробництва. Згідно зі ст. 13 Консти-
туції України, земля та інші природні ресурси є об’єктами 
права  власності  Українського  народу  [5].  Тому  питання 
ефективного  використання  земельних  ресурсів  є  питан-
ням національної безпеки.

Згідно з чинним законодавством, національна безпека 
України – це захищеність державного суверенітету, тери-
торіальної  цілісності,  демократичного  конституційного 
ладу та інших національних інтересів України від реаль-
них та потенційних загроз (п. 9 ст. 1 Закону України «Про 
національну безпеку України»)  [6]. У  змістовному плані 
національна безпека є складним багатоаспектним понят-
тям. Аналіз чинного законодавства України дозволяє виді-
лити такі сфери національної безпеки: воєнну, державну, 
громадську безпеку й порядок, кібербезпеку, економічну, 
продовольчу, енергетичну, інформаційну, безпеку критич-
ної інфраструктури, екологічну безпеку.

Одним  із  фундаментальних  національних  інтересів 
України,  згідно  з  п.  3  ст.  3  Закону України  «Про  націо-
нальну безпеку України» є сталий розвиток національної 
економіки,  громадянського  суспільства  й  держави  для 
забезпечення  зростання рівня  та  якості життя населення 
[6]. На сьогодні Україна має потужний потенціал земель-
них  ресурсів,  ефективне  використання  якого  сприятиме 
сталому розвитку економіки та забезпеченню економічної, 
продовольчої, екологічної та енергетичної безпеки нашої 
держави.

Які ж ризики та загрози національній безпеці України 
можуть виникнути внаслідок запуску ринку земель сіль-
ськогосподарського призначення?

Було  побоювання,  що  землю  відразу  скуплять  іно-
земні інвестори. Через тіньові механізми оренди іноземні 
юридичні особи фактично вже користуються земельними 
ділянками  для  своїх  потреб.  Світова  практика  допускає 
для  іноземних юридичних  осіб  володіння  землями  сіль-
ськогосподарського  призначення.  Адже  будь-яке  під-
приємство  на  території  держави  сплачує  податки,  таким 
чином здійснюючи свій внесок у розвиток місцевої еконо-
міки. А завдавати шкоди інтересам суспільства, погіршу-
вати екологічну ситуацію та природні якості землі можуть 
і вітчизняні орендарі.

Відкриття  ринку  сільськогосподарських  земель  для 
іноземців може стати причиною неконтрольованого при-
пливу в аграрний сектор України псевдоефективних  іно-
земних інвестицій, котрі несуть у собі загрозу стабільності 
економічної системи країни в цілому. Таке фіктивне інвес-
тування може здійснюватись для встановлення контролю 
над аграрними підприємствами з метою подальшого дове-
дення їх до банкрутства. Наслідком таких дій стане посла-
блення  конкурентного  середовища  на  аграрному  ринку. 
З  огляду  на  те,  що  аграрний  сектор  забезпечує  близько 
30%  валютних  надходжень  та  формує  майже  15%  ВВП 
України,  фіктивне  інвестування  може  становити  загрозу 
національній безпеці держави [3, с. 29].

Згідно із прийнятим законом № 552-ІХ, допуск інозем-
ців до купівлі землі сільськогосподарського призначення 
в Україні стане можливим лише після прийняття відповід-
ного рішення на всеукраїнському референдумі.

Водночас  в  українському  випадку  особливе  застере-
ження  викликає  загроза  можливості  купівлі  земель  гро-
мадянами  Російської  Федерації.  Закон  №  552-ІХ  прямо 
забороняє юридичним особам, учасниками яких є грома-
дяни держави-агресора, фізичним та юридичними особам, 
щодо яких застосовані санкції, а також тим, які належать 
або  належали  до  терористичних  організацій  купувати 
землю навіть за умови проведення референдуму.

Проте в Росії, згідно зі ст. 62 Конституції Російської Феде-
рації,  дозволено  подвійне  громадянство,  тому  громадянин 
Російської Федерації  у  відносинах  з Україною може висту-
пати громадянином будь-якої іншої держави, навіть громадя-
нином України, що прямо передбачено п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону 
України «Про громадянство України» [7].

За  ст.  4 Конституції  в Україні  існує  єдине  громадян-
ство.  Але  за  весь  час  дії  цієї  конституційної  норми  не 
було  жодного  прецеденту  реалізації  державної  політики 
щодо  недопустимості  подвійного  громадянства.  Тому 
громадяни України  за  різними мотивами  стали набувати 
іноземного громадянства. Саме тоді Російська Федерація 
активно роздає своє паспорти громадянам України. Згідно 
з п. 1 ч. 1 ст. 19 Закону України «Про громадянство Укра-
їни», підставою для втрати громадянства України є добро-
вільне набуття громадянином України громадянства іншої 
держави, але в юридичній практиці не вироблено дієвого 
механізму для реалізації цієї норми.

Право  власності  на  землі  сільськогосподарського 
призначення  може  бути  використано  Росією  в  умовах 
гібридної  війни  в Україні,  практичний  досвід  якої  знай-
шов  своє  закріплення  в  таких  важливих  документах  як 
«Стратегія  національної  безпеки  Російської  Федерації», 
«Концепція  зовнішньої  політики  Російської  Федерації», 
«Військова  доктрина  Російської  Федерації»,  оновлених 
у  2014–2015  роках.  Зокрема,  в  першому  пункті  опису 
особливостей сучасних збройних конфліктів «Військової 
доктрини Російської Федерації» йдеться про «комплексне 
застосування  військової  сили,  політичних,  економічних, 
інформаційних та інших заходів невійськового характеру, 
котрі  реалізуються  з  широким  використанням  протест-
ного потенціалу населення та сил спеціальних операцій» 
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[8, с. 118]. Про те, що загроза національній безпеці Укра-
їни  залишається  реальною,  промовисто  свідчить  хоча  б 
такий факт. Виступаючи 9 травня 2019 р. під час військо-
вого параду на Красній площі в Москві, В. Путін уперше 
публічно застосував термін «тисячолітня історична Росія» 
[9].  На  думку  російського  політика  А.  Ілларіонова,  для 
В. Путіна є три основних критерії віднесення певної тери-
торії до історичної Росії. Це райони, які входили до складу 
Російської  імперії  кінця ХVІІІ  ст., жителі  яких  володіють 
російською  мовою  та  сповідують  православ’я  [9].  Тому 
у процесі запровадження ринку землі неможливо не врахо-
вувати перманентну загрозу впливу Російської Федерації на 
внутрішню й зовнішню політику незалежної України.

Прийняття в Україні закону про обіг земель сільсько-
господарського призначення є ще недостатнім. Не менш 
важливе значення має практична реалізація цього закону, 
котра  відбувається,  як  відомо,  у  формі  використання, 
виконання,  дотримання  та  застосування  правових  норм. 
Тому  очевидно,  що  для  побудови  цивілізованого  ринку 
сільськогосподарських  земель  вирішальне  значення  має 
саме ефективна правоохоронна діяльність.

Ст. 1 Конституції України проголошує Україну право-
вою державою, метою якої є створення реального та дію-
чого механізму захисту прав, свобод і законних інтересів 
фізичних  та юридичних  осіб.  Центральне  місце  в  меха-
нізмі правового захисту в державі посідає правоохоронна 
діяльність.

В  юридичній  науці,  як  і  в  законодавстві,  наразі  не 
вироблено єдиного підходу до визначення поняття право-
охоронної діяльності. Ю.А. Ведєрніков та А.М. Кучук вва-
жають, що під правоохоронною діяльністю варто розуміти 
професійну діяльність спеціально вповноважених держа-
вою органів та організацій, яка здійснюється на підставі 
та відповідно до закону, а у випадках, встановлених зако-
ном – у відповідній процесуальній формі із застосуванням 
правових засобів і спрямовану на охорону прав та свобод 
людини  і  громадянина,  законності  та правопорядку,  усіх 
урегульованих правом суспільних відносин [4, с. 79].

На нашу думку, правоохоронна діяльність – це діяль-
ність  уповноважених  органів  державної  влади  та  міс-
цевого  самоврядування  з метою охорони й  захисту прав 
та  законних  інтересів фізичних  та юридичних осіб,  дер-
жавних  і  громадських  формувань  шляхом  застосування 
правових заходів впливу на підставі закону та у встанов-
леному законом порядку. Правоохоронна діяльність впли-
ває  на  поведінку  суб’єктів  правовідносин  за  допомогою 
використання дозволів, приписів, заборон, контролю за їх 
додержанням та реалізації юридичної відповідальності.

Правоохоронна діяльність – це одна з функцій держав-
ного  управління,  що  у вузькому розумінні  здійснюється 
відповідними  державними  органами.  В  українському 
законодавстві,  немає  як чіткого визначення поняття пра-
воохоронної  діяльності,  так  і  вичерпного  переліку  пра-
воохоронних  органів.  Найширший  їх  перелік  міститься 
в Законі України «Про державний захист працівників суду 
і  правоохоронних  органів»  [10].  Ст.  2  цього  Закону  до 
правоохоронних  органів  відносить  органи  прокуратури, 
внутрішніх  справ,  служби  безпеки,  Військової  служби 
правопорядку  у  Збройних Силах України, митні  органи, 
органи  охорони  державного  кордону,  органи  державної 
податкової  служби,  органи  й  установи  виконання  пока-
рань, слідчі ізолятори, органи державної контрольно-реві-
зійної  служби,  рибоохорони,  державної  лісової  охорони, 
інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоо-
хоронні функції. Повний перелік таких державних органів 
довелося б постійно змінювати з огляду на їх утворення, 
ліквідацію чи реорганізацію. На думку Ю.А. Ведєрнікова 
й А.М. Кучука, виконання завдань щодо захисту прав і сво-
бод людини і громадянина, охорони законності та право-
порядку  має  здійснюватись  усіма  державними  органі-
заціями  [4,  с.  59].  Для  більшості  з  них  правоохоронна 

діяльність є важливою, але не основною й тим більше не 
єдиною функцією.

Проте функцією  охорони  права мають  наділятися  не 
лише  інститути  держави,  а  й  інститути  громадянського 
суспільства.  Громадяни  також не  позбавлені можливості 
захищати в будь-який законний спосіб свої права та сво-
боди, активно вимагати від державних органів виконання 
покладених  на  них  завдань  та  сприяти  цьому  [4,  с.  59]. 
Більше того, органи виконавчої влади та місцевого само-
врядування  мають  сприяти  правоохоронній  діяльності 
громадських  формувань  (ст.  15  Закону  України  «Про 
участь  громадян  в  охороні  громадського  порядку  й  дер-
жавного кордону») [11].

Тому  «правоохоронну  діяльність»  в  широкому розу-
мінні  мають  вести  не  лише  державні  правоохоронні 
органи,  а й буквально всі –  громадяни, юридичні особи, 
громадські  організації  тощо.  У  разі  потреби  реаліза-
ції  та  захисту  своїх  суб’єктивних прав  вони  здійснюють 
також і правоохоронну діяльність.

Українське  суспільство  добре  пам’ятає  «лихі 
дев’яності», коли деякі нинішні власники потужних під-
приємств  накопичували  свій  первісний  капітал  кримі-
нальним шляхом. Тому є реальна загроза загострення кон-
курентної  боротьби,  збільшення  кількості  рейдерських 
захоплень земельних паїв тощо.

Суб’єкти  права  приватної  власності  на  землю мають 
право на самозахист свого цивільного права та права іншої 
особи  від  порушень  і  протиправних  посягань,  згідно  зі 
ст. 19 Цивільного кодексу України. У разі продажу селяни-
ном свого земельного паю внаслідок «пропозиції, від якої 
неможливо відмовитись», тобто під впливом насильства, 
внаслідок застосування до особи фізичного чи психічного 
тиску  такий  договір  купівлі-продажу  визнається  судом 
недійсним  із  наступним  відшкодуванням  винною  сторо-
ною  збитків  у  подвійному  розмірі  та  моральної  шкоди 
(ст. 231 ЦК України).

У  контексті  захисту  прав  власників  земельних  паїв 
доречним  буде  згадати  про  можливість  застосування 
зброї  для  самозахисту.  Право  на  самозахист  гаранто-
ване ст. 27 Конституції України, а п. 5 ст. 36 Криміналь-
ного  кодексу України  дозволяє  застосовувати  зброю  для 
необхідної оборони. Проте наразі Україна – єдина країна 
Європи, в якій немає закону про зброю, хоча у Верховній 
Раді  розглядалося  достатньо  законопроєктів,  починаючи 
із проєкту Закону про зброю Кабінету Міністрів України 
(В.П. Пустовойтенко) від 13.05.1998 р. № 1032 та завер-
шуючи проєктом Закону про  зброю депутатів  І.П. Фріса 
та О.Б. Матусевича від 02.09.2019 р. № 1222.

На  сьогодні  основним  нормативно-правовим  актом, 
який  регулює  обіг  зброї  серед  громадян,  є  Постанова 
Верховної Ради України «Про право власності на окремі 
види майна» від 17 червня 1992 р. № 2471-XII із наступ-
ними змінами, згідно з якою громадяни можуть отримати 
дозвіл на вогнепальну гладкоствольну мисливську зброю 
з 21-річного віку, а з 25-річного – на нарізну [12, с. 106]. 
Обіг зброї також регулює «Інструкція про порядок виго-
товлення,  придбання,  зберігання,  обліку,  перевезення 
та  використання  вогнепальної,  пневматичної,  холодної 
й охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва 
для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи анало-
гічними за своїми властивостями метальними снарядами 
несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів 
до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», 
затверджена наказом МВС від 21 серпня1998 р. № 622.

В  українському  суспільстві  не  припиняються  гострі 
суперечки щодо надання дозволу громадянам використову-
вати для самооборони короткоствольну вогнепальну зброю. 
Чинне законодавство надає можливість сільським мешкан-
цям захищати своє життя  і власність за допомогою довго-
ствольної вогнепальної зброї, а вона є достатньо ефектив-
ною лише для захисту садиби, помешкання та подвір’я.
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Висновки. Для побудови цивілізованого ринку земель 
сільськогосподарського  призначення,  окрім  його  законо-
давчої  регламентації,  потрібні  наступні  організаційно-
правові заходи державної політики:

–  забезпечення ефективної правоохоронної діяльності;
–  реалізація принципу  єдиного  громадянства України, 

ефективна державна політика унеможливлення біпатризму;
–  результативна боротьба з корупцією;
–  відновлення  довіри  громадян  до  системи  судових 

та правоохоронних органів держави;
–  подальший  розвиток  інститутів  громадянського 

суспільства,  зокрема,  засобів  масової  інформації  та  гро-
мадських організацій сільських земельних власників.

Вважаємо  також  за  необхідне  для  кращого  забезпе-
чення  захисту  права  на життя  і  права  на  власність  сіль-
ських мешканців прийняття в Україні продуманого і зва-
женого закону про зброю.

Основними  характеристиками  земельного  ринку 
в Україні повинні стати чітка правова регламентація, про-
зорість,  відкритість  та  передбачуваність.  Без  ефективної 
правоохоронної діяльності та справедливої судової влади 
змістовне  наповнення  найкращих  законодавчих  актів 
втрачає  будь-який  сенс. Отже,  правоохоронна  діяльність 
під час формування ринку земель сільськогосподарського 
призначення  є  важливим  фактором  гарантування  націо-
нальної безпеки України.
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Злагоджене функціонування законодавчої, виконавчої та судової гілок влади можливе лише за існування ефективного чинного меха-
нізму стримувань та противаг. Крім того, його забезпечення виступає необхідним складником такого вихідного принципу як верховенства 
права. Процедура імпічменту є невід’ємним складником наведеного вище механізму та повинна, з одного боку, виступати ефективним та 
можливим для застосування способом притягнення глави держави до конституційно-правової відповідальності за наявності відповідних 
підстав, з іншого – не дестабілізувати механізм стримувань і противаг, зберігати баланс у межах форми правління держави.

У статті досліджується сутність імпічменту як правового інституту. Здійснюється порівняльний аналіз підходів, що існують у доктрині 
конституційного права, щодо природи імпічменту, а також розглядаються процедурні аспекти ініціювання, проведення та усунення глави 
держави з посту в порядку імпічменту в Україні та зарубіжних країнах. На основі емпіричного досвіду та прикладів правового регулюван-
ня останніх зроблено висновки щодо вдосконалення досліджуваного правового інституту в Україні. Зауважується, що в окремих країнах 
значно посилено роль органів конституційної юрисдикції у процесі застосування процедури імпічменту. Часто саме конституційні суди 
уповноважені ухвалювати остаточне рішення по достроковому припиненню повноважень глави держави.

Автор досліджує окремі особливості правового регулювання, закріплені прийнятим у 2019 році Законом України «Про особливу 
процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)». Зроблено висновки, що природа імпічменту в Україні сьогодні, попри 
законодавче визначення як «позасудової», може бути охарактеризована як «квазісудова». Оскільки Президент має низку дискреційних 
повноважень, то зазначений механізм забезпечує запобіганню концентрації влади в одних руках та «перетягуванню» повноважень у бік 
глави держави. Водночас підкреслено, що надмірне розширення підстав для імпічменту може трансформувати його з механізму консти-
туційної, у форму політичної відповідальності. Тому автором пропонуються шляхи вирішення деяких суперечностей, які були виявлені у 
процесі дослідження.

Ключові слова: президент, імпічмент, конституційна відповідальність, припинення повноважень, глава держави.

The checks and balance principle is one of the fundamental importance in tripartite governments, such as that of the Ukraine, which separate 
powers among legislative, executive and judicial branches. All-round intrastate cooperation between all of them can be successful only on the 
condition that this principle is implemented into state legislation system. Moreover, its existence is one of the main constituents of such basic law 
principle as “The Rule of law”. The procedure of impeachment is the integral component of all principles mentioned above. That’s why, on the one 
hand, it should be an effective and available way for bringing to constitutional responsibility the head of the state, but on the other hand – shouldn’t 
destabilize the checks and balance principle.

The article is devoted to the legal essence of impeachment as a law institution. The author does the comparative study of legal approaches 
to this problem. The analyze of the procedural aspects of impeachment in Ukraine and other foreign countries are made. It lets us conclude that 
Ukrainian impeachment institution should be improved. The author also notices an increasing impact of constitutional jurisdiction bodies in the 
different foreign countries during providing impeachment procedure. The decisions of the Constitutional Courts often become the final ones. 

The author explores particular qualities of legal regulation, according to the Law establishing the procedure for impeachment of President 
of Ukraine that was adopted by Verkhovna Rada in 2019. So, despite the legal definition of impeachment as «extrajudicial» procedure, it can be 
described as «quasi-judicial» one. The mechanism mentioned above prevents the concentration of President’s power in his hands, forasmuch 
he has considerable influence. At the same time, the author emphasizes that superfluous widening the reasons of using impeachment procedure 
could transform it into a form of political responsibility. So, the author proposes ways of solving some problems which were detected during the 
exploration.

Key words: President, impeachment, constitutional responsibility, termination of powers, the head of the state.

Постановка проблеми. Політико-правова  система 
України  перебуває  на  етапі  свого  реформування.  Низка 
законопроектів про внесення змін до Конституції України 
стосується правового статусу вищих органів влади. Вод-
ночас за відносно незначний період незалежності України 
інститут президента розвивався як у бік «посилення» його 
повноважень (варто згадати Конституційний Договір між 
Верховною  Радою  України  та  Президентом  України  від 
08.06.1995 Р., рішення Конституційного Суду України від 
30 вересня 2010 року № 20-рп/2010), так і «послаблення» 
(Закон України  «Про  відновлення  дії  окремих  положень 
Конституції України») [2; 3; 4].

Прийняття Постанови Верховної Ради України «Про 
самоусунення Президента України  від  виконання  кон-
ституційних повноважень та призначення позачергових 
виборів Президента України»,  а  також Закону України 
«Про  особливу процедуру  усунення Президента Укра-
їни  з поста  (імпічмент)» ще більше посилило дискусії 
щодо  підстав  дострокового  припинення  повноважень 
глави держави, зокрема усунення його з поста в порядку 
імпічменту  [5;  6].  Оскільки  зазначена  процедура, 

з одного боку, повинна бути ефективною та можливою 
для  застосування  за  наявності  відповідних  підстав, 
а  з  іншого  –  не  дестабілізувати  механізм  стримувань 
і  противаг,  то  актуальним  є  питання  її  вдосконалення 
крізь призму досвіду розвинених країн.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
імпічменту  досліджувалось  такими  вченими  як: 
С.В. Балан, Ю.Г. Барабаш, М.В. Беляєва, Ю.М. Войтенко, 
А.А. Коваленко, І.О. Кресіна, Р.В. Мартинюк, О.М. Мель-
ник, В.О. Мельниченко, Б.С. Мохончук, Л.Р. Наливайко, 
Н.Г. Павловська, Б.Ю. Ребриш, М. Статкявичус, В.В. Сухо-
нос,  І.О.  Тодика  та  інші.  Проте,  незважаючи  на  велику 
кількість досліджень із поданої теми, досі не сформовано 
єдиної думки щодо дієвого механізму імпічменту, який би 
відповідав сучасним викликам українського суспільства.

Мета статті: виявлення недоліків чинного механізму 
імпічменту, аналіз світових моделей та формування на їх 
основі можливих варіантів реформування правового регу-
лювання імпічменту в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Уперше 
процедура імпічменту з’явилась у XIV ст. в Англії з метою 
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забезпечення  підзвітності  радників  та  міністрів  Короля 
парламенту. На той час імпічмент був своєрідним інстру-
ментом для збереження балансу абсолютистських тенден-
цій. Перелік  підстав  для  проведення  цієї  процедури  був 
доволі широким та  охоплював,  поряд  із  державною  зра-
дою, й інші серйозні злочини [7, с. 160].

Сучасна світова конституційна практика також пропо-
нує широкий перелік підстав для проведення процедури 
імпічменту,  серед  них:  порушення  конституції  (Австрія, 
Молдова, Хорватія), порушення конституції та інших зако-
нів (Угорщина, Македонія, Туркменістан), державна зрада 
(Туреччина, Чехія), вчинення тяжких злочинів (Вірменія, 
Грузія,  Білорусь,  Республіка  Кіпр),  порушення  присяги 
(Литовська Республіка) [8, с. 49].

Проте,  незважаючи  на  запровадження  відповідного 
механізму в більшості країн світу, міжнародна спільнота 
так і не дійшла до єдиного розуміння терміну «імпічмент», 
різні  джерела  й  досі  трактують  його  по-різному.  Таке 
широке тлумачення пов’язане, перш за все  з  тим, що ця 
процедура значно відрізняється в кожній державі за пере-
ліком підстав застосування, посадових осіб, до яких вона 
може бути застосована, органів, уповноважених приймати 
кінцеве рішення тощо. Так, С.А. Авакьян визначає імпіч-
мент як процедуру притягнення до відповідальності й усу-
нення з посади низки посадових осіб [9, с. 43]. П.П. Шлях-
тун зазначає, що це конституційно встановлений порядок 
притягнення  парламентом  до  відповідальності  вищих 
посадових  осіб  держави  (президента, міністрів  тощо)  за 
порушення ними законів [10, с. 172].

Існування  таких  термінологічних  розбіжностей  поро-
джує  складнощі  при  розробці  законодавчої  бази,  яка  б 
забезпечувала  ефективне  функціонування  цього  механізму. 
Варто  звернути  увагу  на  зауваження Ю.Г.  Барабаша,  який 
зазначає,  що  імпічмент  також  можливо  тлумачити  як  одну 
з  форм  конституційної  відповідальності  [11,  с.  195–196].  
Такий  підхід  було  покладено  в  основу  Закону  України 
«Про особливу процедуру усунення Президента України 
з поста (імпічмент)» , згідно зі ст. 1 якого усунення Пре-
зидента України з поста в порядку імпічменту є способом 
притягнення Президента України  до  конституційної  від-
повідальності.

Досліджуючи  цей  механізм,  надзвичайно  важливо 
враховувати досвід інших країн світу. У США Положення 
про імпічмент було включене в Конституцію задля забез-
печення підзвітності виконавчої гілки влади законодавчій. 
У цьому механізмі виділяють три основні стадії:  ініцію-
вання шляхом письмового звинувачення, переслідування 
палатою представників (також називають «статтями імпіч-
менту»); розгляд матеріалів справи відповідним комітетом 
палати;  судові  слухання в  сенаті,  які  закінчуються вине-
сенням вироку. Необхідно зазначити, що за таких обста-
вин у процедурі імпічменту фактично можна виділити всі 
елементи судового процесу. Так, судову функцію виконує 
Сенат, очолюваний Головою Верховного Суду, а оскільки 
саме Палата представників висуває обвинувачення та під-
тримає  його  в  Сенаті,  то  вона  відіграє  роль  прокурора. 
Для  прийняття  кожного  з  обвинувачень  вимагається  дві 
третини голосів членів сенату [12, с. 153].

Відповідно  до  ст.  90  Конституції  Італії,  підставою 
усунення президента з поста в порядку імпічменту є дер-
жавна зрада та порушення Конституції.  Ініціювати поча-
ток цього процесу може лише абсолютна більшість чле-
нів парламенту, тобто рішення повинно бути прийняте на 
спільному засіданні двох палат [13]. Італійська процедура, 
на  відміну  від  США,  не  передбачає  передачу  судових 
повноважень іншим органам. Відповідно до ст. 135 Кон-
ституції,  обвинувачення,  висунуте палатами парламенту, 
розглядає лише Конституційний Суд. Також для розгляду 
справи до складу суду долучають 16 членів суду. Їх при-
значають  шляхом  жеребкування  зі  списку  громадян,  які 
володіють необхідною кваліфікацією для обрання в сена-

тори. За формування цього списку відповідає Парламент 
[14, с. 737].

У  ст.  109  Конституції  Словенії  зазначено,  що  лише 
Конституційний  Суд  приймає  рішення  про  відповідаль-
ність президента [15]. Тобто ініціювання можливе іншими 
органами, однак кінцеве рішення приймає лише орган кон-
ституційної юрисдикції. Так, у розділі п’ятому Конститу-
ції Німеччини визначено порядок усунення глави держави 
з поста. Парламент  (Бундесрат або Бундестаг) має право 
порушити перед Федеральним Конституційним Судом зви-
нувачення проти Президента у  вчиненні ним  злочину чи 
умисному нехтуванні Основного Закону. Відповідна про-
позиція повинна бути підтримана не менш ніж однією чет-
вертою голосів представників Бундесрату або тією ж кіль-
кістю голосів Бундестагу. Якщо ж розглядається питання 
про  порушення  справи,  про  звинувачення,  то  необхідна 
більшість  у  дві  третини  голосів  членів  Бундестагу  або 
Бундесрату.  Звинувачення  провадиться  уповноваженим, 
який висунув цю пропозицію [12, с. 297–299]. Якщо вина 
Федерального Президента буде встановлена Федеральним 
Конституційним Судом, то можливе усунення такої особи 
з  посади.  Тобто  повноваження  глави  держави  припиня-
ються лише після відповідного рішення суду.

На основі наведеного вище аналізу можна зазначити, 
що Основний закон деяких країн Європи відносить про-
цес  імпічменту до компетенції суду. В одних цим займа-
ється Конституційний Суд (Німеччина, Литва, Хорватія), 
в інших – Верховний Суд (Кіпр) [16, с. 18]. Однак такий 
підхід застосований далеко не у всіх країнах. В окремих 
державах у процесі імпічменту беруть участь спеціально 
утворені  органи  або  посадові  особи,  а  кінцеве  рішення 
приймає парламент (Україна, Киргизстан, Росія, Румунія, 
Туркменістан).  Однак  дві  останні  держави  можуть  бути 
віднесені до цього переліку з певними уточненнями, адже 
у ст. 75 Конституції Туркменістану та ст. 95 Конституції 
Румунії йдеться про усунення з посади за порушення Кон-
ституції  чи  законів  шляхом  висловлення  йому  недовіри 
(Туркменістан)  чи  вчинення  тяжкого  діяння,  яким  пору-
шуються  положення  Основного  Закону.  За  такої  умови 
в обох державах таке рішення повинно бути винесено на 
референдум.  Таким  чином,  питання  визначення  органу, 
який  уповноважений  приймати  рішення  про  імпічмент 
глави  держави,  є  одним  із  найбільш  спірних  аспектів 
досліджуваної процедури [17; 18].

Так, можливе  змішування  компетенції  декількох  гілок 
влади.  Підставою  усунення  президента  Франції  з  поста, 
відповідно  до  ст.  68  Конституції,  може  бути  лише  пору-
шення своїх обов’язків, що є явно несумісними зі здійснен-
ням ним свого мандату. Рішення про усунення президента 
з посади приймає парламент, який у цьому випадку виконує 
функції Верховного суду. Ініціювати скликання Верховного 
суду можна за спільним рішенням палат парламенту. Спо-
чатку таке рішення приймається на засіданні однієї палати, 
а потім воно негайно передається до іншої палати, яка і при-
ймає остаточне рішення у п’ятнадцятиденний строк. Очо-
лює Верховний Суд Голова Національних зборів. Рішення 
про  відсторонення  приймається  Судом  у  місячний  строк 
шляхом  таємного  голосування  бюлетенями.  Воно  вважа-
ється прийнятим,  якщо  за нього проголосувала більшість 
(дві третини) членів, які входять до складу відповідних збо-
рів чи Верховного суду [19]. Таким чином у Франції змішу-
ється законодавча та судова гілки влади задля забезпечення 
належного виконання процедури імпічменту.

Можливі  випадки,  коли  вирішення  питання  про  усу-
нення  президента  в  порядку  імпічменту  покладається 
на  народ.  Конституція  Словаччини  у  ст.  106  закріплює, 
що  відповідна  проблема  вирішується  на  національному 
референдумі. Він скликається президентом Національної 
ради  на  підставі  резолюції  парламенту,  яка  приймається 
не менш ніж трьома п’ятими його членів. Важливо зазна-
чити, що якщо за результатами референдуму рішення про 
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усунення президента з посади не було прийняте абсолют-
ною більшістю, президент розпускає парламент на 30 днів 
із дня оголошення результатів голосування, за такої умови 
строк  його  повноважень  розпочинає  новий  відлік  із  дня 
оголошення [20; 22].

Наступним  проблемним  аспектом  відповідної  проце-
дури є розмежування самих понять «припинення повно-
важень»  та  «імпічмент». Так,  у  деяких  країнах можливе 
припинення повноважень президента  до  закінчення  роз-
гляду  справи,  тобто  до  завершення  процедури  імпіч-
менту. Згідно  зі  ст. 12 Конституції Угорщини, президент 
наділений недоторканістю, а його кримінально-правовий 
захист гарантує особливий закон. Порушення криміналь-
ної  справи щодо  нього,  відп.  до  п.  1  ст.  13  Конституції 
Угорщини можливо тільки після припинення його повно-
важень. Однак, відп. до п. 2, 3, 4, 5 ст. 1, якщо президент 
порушує Конституцію або вчиняє умисний злочин під час 
виконання  своїх  обов’язків,  п’ята  частина Національних 
зборів може запропонувати імпічмент, який приймається 
після підтримки з боку двох третин парламенту. З моменту 
прийняття  парламентом  такої  резолюції  до  завершення 
процедури  імпічменту  Президент  не  може  виконувати 
свої  обов’язки.  Проте  остаточне  рішення  приймає  лише 
Конституційний  Суд  Угорщини.  У  таких  країнах  Осно-
вний Закон не передбачає створення спеціальних органів, 
зокрема спеціальної слідчої комісії [21].

Узагальнивши, можна зазначити, що процедура імпіч-
менту  охоплює  такі  стадії:  ініціювання,  розслідування, 
розгляд  його  результатів  та  прийняття  рішення  у  відпо-
відній справі. Питання про початок процедури імпічменту 
в більшості країн приймається за пропозицією групи чле-
нів  представницького  органу.  Водночас  законодавство 
кожної  окремої  держави  визначає  вимоги  для  подання 
такої пропозиції.

Що ж стосується України, то питання створення дієвого 
механізму  імпічменту  порушувалось  неодноразово. Сьо-
годні це регламентується Конституцією України, а також 
нещодавно  прийнятим  Законом  України  «Про  особливу 
процедуру усунення Президента України  з поста  (імпіч-
мент)» [6]. Вони закріплюють такі стадії: ініціювання про-
позиції Верховною Радою; створення тимчасової слідчої 
комісії; розгляд Верховною Радою її висновків та пропо-
зицій;  прийняття Верховною Радою  рішення  про  звину-
вачення, його перевірка Конституційним Судом та Верхо-
вним Судом; підготовка судових рішень та їх передача до 
Верховної Ради; за наявності позитивних висновків – роз-
гляд і прийняття Верховною Радою рішення про усунення 
Президента України в порядку імпічменту.

Важливо  зазначити  юридичну  позицію  Конституцій-
ного Суду України, висловлену в рішенні від 10.12.2003 р. 
№ 19-рп/2003 [23]. Таке рішення було винесене через необ-
хідність в офіційній  інтерпретації положень ч. 1 ст. 105, 
ч.  1  ст.  111  Конституції  України.  Конституційний  Суд 
зазначив,  що  встановлена  Конституцією  України  про-
цедура імпічменту є єдиним способом притягнення Пре-
зидента України до конституційної відповідальності та за 
своєю правовою природою не аналогічна обвинуваченню. 
Тому немає підстав вважати досудовим слідством прове-
дення  розслідування  слідчою  комісією,  яка  створюється 
парламентом.  У  разі  порушення  кримінальної  справи 
проти  глави  держави  на  нього  поширювалася  б  юрис-
дикція  уповноважених  органів  протягом  усього  періоду 
досудового слідства та розгляду справи в судах, що позба-
вило б його права недоторканості  та можливості належ-
ним чином виконувати покладені на нього конституційні 
повноваження. Така думка також закріплена у ст. 1 Закону 
України «Про особливу процедуру усунення Президента 
України з поста (імпічмент)» [6].

Отже, імпічмент у системі конституційних інститутів 
за  своєю  правовою  природою  є  позасудовим  конститу-
ційним процесом, за змістом якого парламент у разі вчи-

нення  злочину  Президентом  України  може  достроково 
припинити його повноваження, усунувши з поста. Проте 
повною  мірою  погодитись  із  такою  позицією  складно, 
адже  законодавча  база  майже  не  регулює  процедурні 
аспекти цього процесу, а тому його практична реалізація 
майже  неможлива  без  використання  норм  криміналь-
ного  та  кримінального-процесуального  законодавства. 
Наприклад, п. 3 ч. 3 ст. 5, ч. 2 ст. 7 «Про особливу проце-
дуру усунення Президента України з поста (імпічмент)» 
(далі  –  Закон)  безпосередньо  відсилають до Криміналь-
ного  процесуального  кодексу  України,  а  формулювання 
підстав імпічменту у ст. 111 Конституції України як «учи-
нення державної зради або іншого злочину» вимагає для 
їх  установлення  звертатись  до  Кримінального  кодексу 
України.  Хоча,  як  зауважує  Б.С.  Мохончук,  внаслідок 
політичної  природи  вищих  державних  посад  в  окремих 
країнах  категорія  «державна  зрада»  може  трактуватись 
швидше  в  політико-правовому,  ніж  у  кримінальному 
аспекті [24, с. 501–502].

До того ж попри позицію Конституційного Суду, про-
цедура імпічменту все ж містить деякі елементи досудових 
процедур, а тому має квазісудовий характер. Це виража-
ється  у  таких  процедурах:  створення  тимчасової  спеці-
альної  слідчої  комісії,  призначенні  спеціальних  слідчих 
та  спеціального  прокурора,  винесення  обвинувального 
вироку, надання висновків Конституційним та Верховним 
судами України. Проте відсутній сам судовий процес: не 
існує  змагального  процесу,  принципу  диспозитивності 
сторін, свободи в дослідженні та збиранні доказів, а голо-
вне  –  відсутність  обвинувального  вироку  суду  (оскільки 
рішення приймає Верховна Рада України),  згідно з яким 
особа вважається винною. Зі ст. 124 Конституції України: 
«Правосуддя  в  Україні  здійснюється  виключно  судами. 
Делегування функцій судів іншим органам чи посадовим 
особам  не  допускаються».  Частина  друга  цієї  ж  статті 
зазначає, що  компетенція  судів  поширюється  на  всі  від-
носини,  котрі  виникають  у  державі.  Ці  неузгодженості 
можуть  породжувати  дискусії  щодо  природи  процедури 
імпічменту в Україні.

Пунктом 3 ч. 2 ст. 5 «Про спеціальну процедуру усу-
нення  Президента  України  з  поста  (імпічмент)»  (далі  – 
Закон) закріплено, що в разі потреби можливе залучення 
експертів та інших спеціалістів для дослідження й оцінки 
доказів.  Порядок  їх  залучення  передбачається  Кримі-
нально-процесуальним кодексом. Тож дещо незрозуміло, 
яким  чином  це  положення  узгоджується  зі  ст.  1  Закону 
та  позицією  Конституційного  Суду,  наведеною  вище, 
адже  Кримінально-процесуальний  кодекс  України  роз-
повсюджує свою дію саме на кримінальне провадження. 
Не можна забувати і про часові межі досліджуваної про-
цедури. Так, Законом у п. 13 ч. 2 ст. 2 визначено, що імпіч-
мент здійснюється на принципі розумності строків.

Зазначені  конституційні  суперечності  ускладню-
ють чинність швидкого  та  дієвого механізму  імпічменту 
в  Україні.  Особливого  доопрацювання  потребують  його 
процедурні аспекти.

Важливо зазначити, що, на думку українських дослід-
ників, імпічмент має запобіжне значення, проте сама про-
цедура здебільшого напрацьована лише в теорії [25, с. 95]. 
Така  думка  сформувалась,  оскільки  притягнення  глави 
держави  до  відповідальності  в  порядку  імпічменту 
є  швидше  виключенням,  аніж  правилом.  Досить  відо-
мим прикладом завершеної процедури імпічменту можна 
вважати усунення Президента Литви Р. Паксаса з посади 
[26, с. 155]. Також нещодавно було завершено процедуру 
імпічменту проти Президента США Д. Трампа. Вона була 
ініційована Палатою представників конгресу США через 
зловживання  главою держави  своїм  службовим станови-
щем,  однак  Президент  був  виправданий  на  останньому 
етапі цього процесу. Раніше відповідні справи стосувалися 
Р.  Ніксона,  Е.  Джонсона  та  Б.  Клінтона,  проте  останніх 
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двох Сенат виправдав. Процедура імпічменту щодо Р. Нік-
сона не була завершена, оскільки він сам склав свої повно-
важення у процесі розслідування. У цьому контексті варто 
зауважити, що згідно зі ст. 23 Закону України «Про спе-
ціальну процедуру усунення Президента України з поста 
(імпічмент)» відставка за власним бажанням Президента 
України,  стосовно якого  ініційовано  імпічмент,  є підста-
вою для припинення процедури  імпічменту на будь-якій 
стадії. Водночас після проголошення цієї заяви матеріали, 
результати  експертиз  та  інші  відомості,  які  стосуються 
розслідування, направляються до органів досудового роз-
слідування  для  здійснення  відповідного  розслідування. 
Така  норма  дозволяє  особі  зберегти  звання  Президента 
України довічно, оскільки втрачено воно може бути лише 
у разі усунення його в порядку імпічменту.

Проаналізувавши  зарубіжний  досвід,  можна  помітити, 
що  на  практиці  механізм  імпічменту  в  більшості  країн 
застосовується досить рідко або ж узагалі не застосовується. 
Процедура ж часто обумовлена формою правління, особли-
востями побудови  гілок  влади,  необхідністю  забезпечення 
механізму стримувань та противаг, іншими чинниками.

Фактично норми Конституції України вказують лише 
на  один  вид  відповідальності  глави  держави  –  консти-
туційну,  яка  виражається  у  формі  усунення  Президента 
з посади глави держави. Водночас, ігноруються інші види 
відповідальності,  а  також  не  визначається,  чи  є  таким 
злочином  порушення  присяги,  а  якщо  є,  то  як,  ким 
і  в який спосіб це буде визначатись  [16,  с. 20]. У науко-
вій  літературі  наявні  пропозиції  щодо  впровадження 
тих чи  інших  змін до механізму  імпічменту. Наприклад, 
Б.Ю. Ребриш та С.В. Болдирєв пропонують внести зміни 
до  ч.  1  ст.  111  Конституції  України,  змінивши  її  зміст 
таким  чином:  «Президент  України  може  бути  усунений 

із поста Верховною Радою України в порядку імпічменту 
в  разі  вчинення  ним  діянь,  які  порушують Конституцію 
України,  конституційні  закони  та  завдали  тяжкої  шкоди 
державі» [27, с. 115]. Проте навіть наведений варіант змін 
містить  недолік  –  оціночні  поняття.  Адже  як  наявність 
програмних положень  в Основному  Законі, що  дозволяє 
інтерпретувати тезу про  їх порушення дуже широко, так 
і ступінь «тяжкості» шкоди наближуватимуть цей різновид 
відповідальності до політичної. Невизначеною, водночас, 
залишиться роль Верховного Суду, який у чинній редак-
ції ст. 111 Конституції України повинен надати висновок 
про наявність у діяннях президента ознак правопорушень, 
які є підставою для усунення його в порядку імпічменту. 
З огляду на це вважаємо, що зазначена пропозиція потре-
бує доопрацювання.

Висновки. Президент України виступає арбітром між 
гілками публічної влади, забезпечує єдність усіх владних 
структур, а також їх ефективне функціонування. Саме вна-
слідок  цього  інститут  імпічменту  є  правовою  гарантією 
запобігання узурпації влади главою держави і, фактично, 
є єдиним механізмом притягнення Президента України до 
юридично-правової відповідальності [28, с. 5]. Керуючись 
доктриною верховенства права, необхідно зазначити, що 
процедура  імпічменту відіграє важливу роль у механізмі 
стримувань та противаг. Її природа сьогодні, попри зако-
нодавче визначення як «позасудової», може бути охарак-
теризована  як  «квазісудова».  Оскільки  Президент  має 
низку дискреційних повноважень, то зазначений механізм 
забезпечує запобіганню концентрації влади в одних руках 
та  «перетягуванню»  повноважень  у  бік  глави  держави. 
Водночас,  надмірне  розширення  підстав  для  імпічменту 
може  трансформувати  його  з  механізму  конституційної, 
у форму політичної відповідальності.
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Актуальні питання місцевого самоврядування в умовах глобальних демократичних перетворень є предметом дослідження багатьох 
учених. Стаття присвячена особливостям місцевого самоврядування в країнах, яким притаманна іберійська модель місцевого само-
врядування. У сучасній правовій науці прийнятним є підхід до виділення чотирьох моделей організації влади на місцях, а саме: кон-
тинентальної, англосаксонської, радянської та іберійської. Іберійська модель бере свій початок в Іспанії, на території якої відбулося її 
становлення. Іспанія не є у чистому вигляді представником цієї моделі, але внаслідок довготривалих історичних перетворень усе ж таки 
має чимало характерних рис, які притаманні саме цій моделі, такі як: асиметрична модель місцевої влади, засади організаційної структу-
ри публічної влади місцевого самоврядування, специфіка їхнього формування й функціонування. Наступною країною, яку розглядають 
автори, є Португалія, якій властиві такі особливості: Основний Закон Португалії передбачає, що над органами місцевого самоврядування 
здійснюється адміністративна опіка, яка полягає у здійсненні нагляду за дотриманням законів. Одним із найважливіших положень, що 
дає змогу розглядати цю країну в межах іберійської моделі, є наявність у кожній області представника центральної влади, який призна-
чається урядом. Особливого поширення ця система набула в країнах Латинської Америки: Бразилії, Чилі тощо. У Бразилії діє жорстка 
форма організації влади на всіх рівнях із концентрацією повноважень у руках однієї особи, якою є Президент. Це знаходить своє підтвер-
дження в особливостях функціонування влади на місцях: Штати можуть втручатися у справи муніципалітетів за наявністю достатніх на 
те підстав; наявність посадової особи місцевого самоврядування, яка одночасно здійснює функції державного управління на відповідній 
території. Останньою країною, яку розглядають автори, є Чилі. Порядок організації влади на місцях у цій країні також має деякі особли-
вості, наприклад: наявність посадової особи (алькальда), яка обирається відповідним представницьким органом, але в передбачених 
законом випадках алькальд призначається Президентом Республіки, також останній наділений повноваженнями щодо його звільнення 
у виняткових випадках. Не менш важливою ознакою є наявність посади інтенданта, який є «агентом» Президента на місцях. У статті 
акцентовано увагу на особливостях іберійської моделі місцевого самоврядування, проаналізовано характерні риси країн, які є її пред-
ставниками, зосереджено увагу на структурних елементах системи місцевого самоврядування в різних країнах.

Ключові слова: місцеве самоуправління, моделі місцевого самоврядування, іберійська модель, місцеві органи, муніципалітет.

Relevant issues of local self-government in the context of global democratic transformations are the subject of research by many scientists. 
The article is devoted to the features of local self-government in countries that are characterized by the Iberian model of local self-government.  
In modern legal science, it is appropriate to approach four models of organization of power in the field, namely: Continental, Anglo-Saxon, Soviet, 
Iberian. The Iberian model originated in Spain, on the territory of which it was established. Spain is not purely representative of this model, but 
due to the long-lasting historical transformations, it still has many characteristics that are inherent in this model, such as: asymmetric model of 
local government, principles of organizational structure of public power of local self-government, the specifics of their formation and functioning. 
The next country considered by the authors is Portugal, which is characterized by the following features: Portugal’s basic law provides that local 
governments are subject to administrative custody, which is to monitor compliance with the laws. One of the most important provisions that 
makes it possible to consider this country within the framework of the Iberian model is the presence in each region of a representative of the 
central government appointed by the government. This system has become especially widespread in Latin American countries, such as: Brazil, 
Chile, and so on. In Brazil, there is a rigid form of organization of power at all levels, with a concentration of powers within a single person who 
is president. This is confirmed by the peculiarities of the functioning of local authorities. States may intervene in the affairs of municipalities if 
there are sufficient grounds. The presence of a local government official who simultaneously performs the functions of public administration in the 
respective territory. The last country which was considered by the authors is Chile. the order of organization of power within local territories in this 
country also has some peculiarities, for example: the presence of an official (alcalde), who is elected by the respective representative body, but in 
the cases provided for by law, the alcalde is appointed by the President of the Republic, also the latter empowered to discharge him in exclusive 
cases. Equally important is the presence of the post of quartermaster, who is the “agent” of the president on the ground. The article focuses on 
the features of the Iberian model of local government, analyzes the main features of the countries that are its representatives, focuses on the 
structural elements of the system of local government in different countries.

Key words: local government, local government models, Iberian model, local authorities, municipality.

Постановка проблеми та актуальність. Сьогодні, 
в  умовах  демократичних  перетворень,  питання  місце-
вого  самоуправління  набуває  все  більшого  значення, 
що  зумовлює  необхідність  здійснення  наукових  дослі-
джень  і  комплексного  аналізу  цього  інституту.  У  сучас-
ному світі є декілька моделей місцевого самоврядування, 
кожна  з  яких  характеризується  певними  особливостями. 
Диференціація моделей самоврядування має об’єктивний 
характер,  оскільки  залежить від багатьох факторів:  істо-
ричного  розвитку  держави,  етнічно-культурних  особли-

востей  населення,  форми  держави,  географічних  умов 
тощо. Найбільш поширеним є підхід до виділення чоти-
рьох  основних  моделей  місцевого  самоуправління:  кон-
тинентальної  (Франція,  Італія),  англосаксонської  (США, 
Австралія),  іберійської  (Португалія,  Бразилія)  та  радян-
ської (КНДР, КНР).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній 
науковій  літературі  питання  класифікації  та  особливос-
тей  моделей  місцевого  самоврядування  стали  об’єктом 
наукових  досліджень  таких  учених,  як:  Д.П.  Співак, 
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Т.В. Стешенко, Ю.О. Шпак,  І.В. Костенок, Д.Є. Хріпли-
вець, В.В. Наконечний та інші.

Виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. У  правовій  доктрині  більшість  праць  на  цю 
тематику присвячена  саме  континентальній  та  англосак-
сонській моделям, що залишає поза увагою інші системи. 
З  метою  дослідження  муніципальних  систем  у  зарубіж-
них країнах уважаємо за доцільне вивчити приклад саме 
іберійської  моделі  місцевого  самоврядування,  оскільки 
у  вітчизняній  науці  відповідному  питанню  приділялась 
незначна увага.

Метою статті  є  аналіз  іберійської  моделі  місцевого 
самоврядування,  з’ясування  особливостей  функціону-
вання  цієї  системи  в  окремих  країнах,  виокремлення 
основних проблем і підбиття підсумків.

Виклад основного матеріалу. Першочергово  вважа-
ємо за необхідне стисло охарактеризувати кожну з вищез-
гаданих моделей місцевого самоврядування.

Англосаксонська  модель  надає  органам  місцевого 
самоврядування широку  автономію  в  межах  наданих  їм 
повноважень. Розмежування компетенції органів держав-
ного  управління  та  органів  місцевого  самоврядування 
здійснюється за предметом відання: питаннями загально-
державного  значення  (національна  оборона,  міжнародні 
відносини,  визначення  векторів  розвитку)  займаються 
урядові органи, тоді як поточні питання (освіта, охорона 
здоров’я, житлово-комунальне господарство) належать до 
відання органів місцевого самоврядування, що є проявом 
самостійності. Фактично відсутнє пряме підпорядкування 
нижчих органів вищим, а контроль здійснюється відповід-
ними міністерствами та судами [1, с. 163].

В  основу  континентальної  моделі  покладено  поєд-
нання  місцевого  самоврядування  та  державного  управ-
ління на місцях, що проявляється в таких ознаках:

‒  виборність і призначуваність посадових осіб місце-
вого самоврядування;

‒  наявність представника державної влади на місце-
вому рівні;

‒  ієрархія  в  системі  місцевого  самоврядування 
[1, c. 164].

Отже, континентальна модель розглядає місцеве само-
врядування  як  встановлену  державою  місцеву  публічну 
владу [2, c. 118].

Принципову відмінність від розглянутих моделей міс-
цевого  самоврядування має  так  звана  радянська модель. 
В  основу  цієї  моделі  покладено  принцип  заперечення 
поділу  влади  та  проголошення  абсолютної  влади  пред-
ставницьких органів. Таку систему місцевого самоуправ-
ління характеризує досить жорстка ієрархічна підпорядко-
ваність усіх ланок, що входять до її складу. Усі інші органи 
влади розглядаються як похідні від рад. Проте радянська 
модель  відходить  у  минуле  внаслідок  глобальної  демо-
кратизації,  зберігаючи певні елементи, які покладені в  її 
основу в деяких країнах [3, c. 303].

Ще  одна  модель  називається  іберійською,  оскільки 
була  започаткована  на  території  Піренейського  півост-
рова,  стара  назва  якого  –  Іберійський,  та  отримала  своє 
поширення  в  Іспанії,  Португалії  й  Латинській  Америці. 
Історично склалося так, що Іспанія складалася з окремих 
королівств, кожне з яких вирізнялося своєрідністю та зна-
чним обсягом самостійності щодо Кастилії – регіону, який 
став  центром  формування  іспанської  монархії  та  управ-
ління  нею.  Традиційно  Іспанії  було  притаманне  існу-
вання міських та общинних вольностей, муніципального 
самоуправління.  Навіть  у  часи  жорсткої  централізації, 
спрямованої на подолання етнічної самобутності народів 
у  період  диктатури Франко,  місцевий  рівень  управління 
продовжував  існувати,  але  в  умовах  контролю  та  підпо-
рядкування  центральній  владі  [4,  c.  391].  На  розвиток 
державотворчих процесів у країнах Латинської Америки 
головним  чином  вплинули  історичні  події.  Колоніальне 

панування  європейських  метрополій  знищило  держав-
ність індіанців (майя, інків, ацтеків), владу на цих землях 
завоювала  іспанська феодальна держава, яка принесла  із 
собою  власні  закони.  Гостре  незадоволення  політикою 
метрополій,  формування  національної  свідомості  під 
впливом революцій у США та Франції, а також політична 
сила місцевих латифундистів стали чинниками, що неми-
нуче призвели до антиколоніального руху та війни за неза-
лежність. У результаті цих подій було досягнуто значного 
успіху: скасовано работоргівлю, церковну десятину, дво-
рянські титули та інквізиційні суди, затверджено приватну 
власність,  свободу  підприємництва  та  торгівлі.  Проте 
вплив іспанського й португальського правління визначив 
розвиток  національних  правових  систем  у  руслі  конти-
нентальної  системи  права.  Це  спричинило  становлення 
основних галузей права в європейському дусі та кодифі-
кацію законодавства, водночас збереглися негативні коло-
ніальні  пережитки:  вплив  латифундистів,  нестабільність 
і недемократичність політичної системи, порушення прав 
корінних народів [5, c. 200–203].

Іберійська  система  значною  мірою  відрізняється 
в різних країнах, наприклад, іноді вона має певні схожості 
з континентальною системою, але з певними особливос-
тями.  Це  простежується  в  країнах  Латинської  Америки, 
де роль представників центральної влади є дуже великою, 
враховуючи форму держави та значний вплив президент-
ської гілки на державне управління. На всіх рівнях адмі-
ністративно-територіального  устрою  держав  є  виборні 
представницькі органи та посадові особи місцевого само-
врядування, які мають різні назви: алькальди, мери, пре-
фекти,  регідори  тощо.  У  зазначених  державах  місцеві 
ради обираються  тільки населенням,  а  глави  адміністра-
цій – або населенням, або радою. У всіх випадках голови 
адміністрацій затверджуються органами державної влади. 
Вони поєднують у  своїх руках публічну владу  територі-
ального колективу та державну владу [4, c. 391].

Розпочнімо аналіз  іберійської моделі місцевого само-
врядування з країни, де вона зародилася, – Іспанії. Право-
вою основою місцевого самоврядування Іспанії є Консти-
туція Іспанії та Пакт про Автономії Іспанії [6]. 

В  Іспанії  функціонує  трирівнева  система  місцевого 
самоврядування, яка поєднує в собі муніципалітети, про-
вінції та автономні області. Муніципалітет – це найнижча 
ланка  адміністративно-територіального  поділу  Іспанії. 
У  муніципалітеті  утворюється  муніципальна  рада,  яка 
обирається  населенням.  Муніципалітети  наділені  широ-
ким комплексом повноважень  в  усіх  сферах життєдіяль-
ності  населення.  Наступною  структурною  одиницею 
системи  місцевого  самоврядування  Іспанії  є  провінції, 
що об’єднують у собі декілька муніципалітетів. Автоно-
мії є найбільш великими утвореннями за територіальною 
ознакою, що володіють власними органами влади,  тобто 
є самостійними [7, c. 72]. Основними особливостями міс-
цевого самоврядування Іспанії є такі:

‒  Держава гарантує функціонування та розвиток міс-
цевого самоврядування та надання автономії муніципалі-
тетам, що знаходить відображення в Основному Законі.

‒  Іспанії  притаманна  асиметрична  модель  місцевої 
влади, яка відображається в різних типах областей за сту-
пенем  автономії, що поділяється на: широку,  спеціальну 
та  вузьку  автономію.  Широкою  автономією  володіють 
Валенсія,  Канарські  острови,  Каталонія,  Країна  Басків, 
Андалусія,  Наварра,  Галіція.  Цей  тип  передбачає  наяв-
ність власного законодавчого органу, уряду та Верховного 
суду.  До  представників  спеціальної  автономії  належать 
міста  Сеута  та Мелілья,  що  володіють  повноваженнями 
щодо збирання податків на регіональному рівні. Усі інші 
одиниці належать до вузької автономії, яка володіє част-
ковим обсягом самостійності, що виявляється насамперед 
в  особливостях  формування  централізованих  грошових 
фондів.
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‒  Залежно  від  кількості  населення  муніципалітети 
мають різний обсяг функцій, але варто зазначити, що ця 
особливість  не  впливає  на  рівноправність  цих  утворень 
[7, c. 73–75].

Відповідно  до  статті  140  Конституції  Іспанії,  пер-
винна  ланка  територіального  устрою  Іспанії  –  муніципа-
літет, керування яким здійснюється муніципальною радою 
та очолюється мером (алькальдом). Рада обирається насе-
ленням муніципалітету строком на чотири роки, а мер може 
як обиратися населенням, так і призначатися радою [8].

Стаття  141  Конституції  Іспанії  встановлює,  що  про-
вінція  як  середня  ланка  територіального  устрою  Іспанії 
є проміжною владою у виконанні загальнодержавних і регі-
ональних функцій, провінція управляється зібранням пред-
ставників або іншими представницькими органами [8].

Організаційна  структура  місцевого  самоврядування 
Іспанії  має  такий  вигляд:  управління  муніципалітетами 
здійснюється  міськими  (муніципальними)  радами  (коле-
гіальними  представницькими  органами),  які  очолюють 
міські адміністрації. Міська рада складається з радників, 
що  обираються  населенням  муніципалітету,  чисельність 
яких залежить від кількості жителів. Рада зі свого складу 
обирає мера, який здійснює керівництво діяльністю ради, 
головує на пленарних засіданнях. Також він виконує функ-
ції представницького органу відповідного муніципалітету 
й несе відповідальність перед радою за свої дії. Якщо мер 
не  справляється  зі  своїми  обов’язками,  то  міська  рада 
може висловити йому недовіру та відправити його у від-
ставку [9, c. 144–146].

Враховуючи  вищевикладене,  робимо  висновок,  що 
Іспанія  не  належить  у  чистому  вигляді  до  іберійської 
моделі  місцевого  самоврядування  та  до  жодної  з  інших 
моделей,  оскільки  їй  притаманні  специфічні  риси,  що 
поєднують  у  собі  ознаки  різних моделей:  значний  обсяг 
повноважень представницьких органів; контроль за діяль-
ністю органів місцевого самоврядування з боку централь-
них органів; виборність і призначуваність посадових осіб 
місцевого самоврядування.

Португалія  є  яскравим  представником  європейського 
місцевого самоврядування, яка репрезентує основні стан-
дарти  організації  влади  на  місцях,  оскільки  вона  була 
однією  з  перших  країн,  яка  ратифікувала  Європейську 
хартію місцевого самоврядування ще в 1990 році, водно-
час  вона має  суттєві  особливості, що  дають  змогу  виді-
лити її серед інших країн Європи [10].

Основні  засади організації  та  діяльності  органів міс-
цевого самоврядування визначені Розділом 8 Конституції 
Португалії.  Органи  місцевого  самоврядування  Португа-
лії  створюються  на  рівні  парафії  (фрегезії),  муніципалі-
тету та адміністративної області. Місцеві представницькі 
органи  виступають  у  вигляді  асамблей,  які  приймають 
загальнообов’язкові рішення та мають у своєму підпоряд-
куванні колегіальні виконавчі органи, які підзвітні асамб-
леям.  Згідно  зі  статтею  242  Конституції,  над  органами 
місцевого  самоврядування  здійснюється  адміністративна 
опіка,  яка  полягає  у  здійсненні  нагляду  за  дотриманням 
законів. Також органи місцевого самоврядування можуть 
достроково припинити свої повноваження в разі грубого 
порушення закону [11].

Однією  з  особливостей  місцевого  самовряду-
вання  Португалії  є  наявність  у  кожній  області  пред-
ставника  центральної  влади,  який  призначається 
Радою  Міністрів  згідно  з  262  статтею  Конституції.  
Отже,  можна  стверджувати  про  те,  що  Португалія  має 
характерні риси  іберійської моделі місцевого самовряду-
вання [11].

Розпочнімо  розгляд  країн  Латинської  Америки,  а 
саме – Бразилії. Основні положення щодо місцевого само-
врядування  закріплені  Конституцією  Бразилії  та  Кон-
ституціями  штатів.  Відповідно  до  статті  18  Конституції 
політично-адміністративний  устрій  Бразилії  передбачає 

наявність Союзу, штатів, Федерального округу та муніци-
палітетів – усі користуються автономією в порядку, перед-
баченому Конституцією [12].

Глава 4 розділу 3 Конституції Бразилії встановлює такі 
положення:  муніципалітети  самостійно  визначають  свій 
статус  шляхом  прийняття  відповідного  правового  акта, 
однак цей акт не має суперечити іншим, які мають вищу 
юридичну силу. Усі муніципалітети мають власні законо-
давчі та виконавчі органи, які є незалежними та не підпо-
рядковуються органам влади штатів і федерації. Виконавчу 
владу  на  місцях  очолює  мер  (префект),  який  одночасно 
є виконавчим органом ради та представником державного 
управління,  який  контролює  діяльність  ради.  Представ-
ницьким органом є Палата депутатів муніципальної ради, 
що обираються що чотири роки одночасно [12].

Конституція  Бразилії  декларує  автономію  та  неза-
лежність органів місцевого самоврядування у предметах 
свого  відання,  проте  у  виключних  випадках,  передбаче-
них  статтею  34  Конституції,  штати  можуть  втручатися 
у  справи  муніципалітетів:  якщо  борги  не  були  сплачені 
протягом двох років, за винятком форс-мажорних випад-
ків; якщо не були подані звіти, передбачені законом; якщо 
муніципалітет не виділив встановлений мінімум видатків 
на  функціонування  та  розвиток  освіти;  якщо  Трибунал 
правосуддя  призначив  представника  для  забезпечення 
принципів, що містяться  в Конституціях,  або  виконання 
вимог закону чи судового рішення [12].

Вважаємо,  що  специфіка  місцевого  самоуправління 
Бразилії  зумовлена  насамперед  формою  правління, 
оскільки Бразилію ще називають «суперпрезидентською» 
республікою, а також впливом великих латифундистів на 
владу на місцях. Отже, Бразилія належить до країн іберій-
ської моделі місцевого самоврядування.

Наступною  країною,  яку  ми  розглянемо,  буде  Чилі, 
територія якої поділяється на провінції, які, у свою чергу, 
складаються з громад (комун) відповідно до статті 93 Кон-
ституції Чилі.

Основні засади здійснення місцевого самоврядування 
нормативно закріплені 8 Главою Конституції Чилі. Управ-
ління кожною провінцією здійснюється Інтендантом, який 
діє відповідно до законів, указів та інструкцій Президента 
Республіки та який є прямим і найвищим агентом остан-
нього.  Інтендант  як  представник  Президента  здійснює 
нагляд за державним управлінням по всій території про-
вінції. У кожній провінції є власні Збори, що складаються 
з представників та очолюються  Інтендантом. Збори про-
вінції  у  межах  власної  компетенції  приймають  розпоря-
дження та резолюції,  які доводять до відома  Інтенданта, 
що,  у  свою  чергу,  протягом  десяти  днів  може  накласти 
вето  на  ці  рішення.  Проте  Збори  можуть  подолати  цю 
заборону  кваліфікованою  більшістю  голосів.  Збори  про-
вінції зобов’язані щорічно повідомляти Президента через 
Інтенданта про суму коштів, необхідних для задоволення 
потреб  провінції.  Крім  того,  конституційним  важелем 
впливу Президента на  Збори провінції  є  право розпуску 
Зборів за згодою Сенату [13].

Відповідно  до  статей  101  та  102  Конституції  Чилі, 
адміністрування на рівні  громад  (субделегацій)  здійсню-
ється  муніципалітетами,  до  складу  яких  входять  пред-
ставники (регідори), які обираються населенням строком 
на три роки, їхня кількість у муніципалітеті залежить від 
кількості жителів цієї громади. Муніципалітет після свого 
обрання призначає очільника – алькальда, який водночас 
є  головою  муніципалітету  та  його  виконавчим  органом. 
У передбачених законом випадках алькальд призначається 
Президентом  Республіки.  Крім  того,  Президент  може 
звільнити алькальда за згодою Зборів провінції. Основний 
Закон Чилі встановлює адміністративний та економічний 
контроль над муніципалітетами з боку відповідних Зборів 
провінції. Також муніципалітети можуть бути розпущені 
Зборами  провінції  у  випадках,  передбачених  законами. 
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Отже,  прослідковується  підпорядкованість  нижчих  орга-
нів місцевого самоврядування вищим.

Конституція Чилі  проголошує  поступову  децентралі-
зацію адміністративних утворень, зберігаючи контрольні 
повноваження за Інтендантом, проте верховний контроль 
належить Президенту Республіки. Отже, проаналізувавши 
особливості місцевого самоврядування Чилі, можемо від-
нести  цю  державу  до  представників  іберійської  моделі 
місцевого самоврядування [13].

Історичні  умови  вплинули  на  характер  поширення 
іберійської  моделі  місцевого  самоврядування,  яка  від-
сутня  в  колишніх  колоніях  Великої  Британії,  на  Кубі 
та  в Мексиці. Незважаючи  на  те, що Мексика  –  іспано-
мовна  країна,  у  ній  застосовується  континентальна  сис-
тема, оскільки після проголошення незалежності Мексика 
взяла за основу конституційні  засади Франції  з  її право-
вими  традиціями,  відмовившись  від  наслідування  інсти-
тутів колишньої метрополії.

Висновки і пропозиції. Проаналізувавши характерні 
ознаки  іберійської  моделі  місцевого  самоврядування, 
з’ясувавши  особливості  її  існування  в  деяких  європей-

ських  країнах  і  в  Латинській  Америці,  можна  ствер-
джувати про наявність  спільних рис,  які  притаманні  цій 
моделі: введення посад спеціально призначених уповнова-
жених представників центральної влади, що здійснюють 
контроль за діяльністю місцевого самоврядування; вибор-
ність або призначуваність  головної посадової особи, яка 
поєднує  в  собі функції  виконавця  рішень  представниць-
кого органу та державного управління на місцях; досить 
вузький  обсяг  повноважень  представницьких  органів, 
який обмежується поточними проблемами соціально-міс-
цевого  значення; жорсткий контроль  за діяльністю орга-
нів місцевого самоврядування та існування значних важе-
лів  впливу  з  боку  центральних  органів  (адміністративна 
опіка, втручання у справи, розпуск, тощо). Необхідно під-
креслити,  що  самоврядування  не  може  існувати  окремо 
від  загальнодержавної  системи,  однак  водночас  розви-
нене  місцеве  самоуправління  може  протидіяти  свавіллю 
державної  влади.  Також  важливою  умовою  ефективної 
організації  влади  на  місцях  є  баланс  між  центральними 
та  місцевими  органами  влади,  а  також  співробітництво 
між ними в усіх сферах.
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Стаття присвячена дослідженню права на аборт у зарубіжних країнах. Автори розглядають конституції та інші джерела права в зару-
біжних країнах, у яких порушено питання щодо абортів. Розглядаються країни, в яких немає жодних обмежень на переривання вагітності, 
та країни, в яких є певні звуження цього права та заборони з цього приводу. В умовах сьогодення в нашому суспільстві аборт, можливо, 
є питанням, яке позбавлене належної правової аргументації. Він включає в себе низку складних питань, що стосуються етичних, мораль-
них, правових, медичних, філософських і релігійних питань, пов’язаних із навмисним перериванням вагітності.

Є різні погляди на цю проблему, ведуться дискусії та суперечки. Але скільки б не було різних ідей в умах філософів, чим більше 
цих ідей виникає, тим гостріше починає поставати питання про необхідність якимось чином примирити різні погляди. Закріплення в 
нормативно-правових актах права жінки на переривання вагітності – це доволі нове явище, оскільки тільки в другій половині ХХ століття 
кримінальна відповідальність за аборт почала скасовуватися, натомість зараз легалізація абортів здійснена в найбільш ліберальних кра-
їнах світу. Автори розглядають певні країни, в яких застосовується різний підхід до абортів. Майже дві третини держав світу дозволяють 
проведення аборту в разі фізичної або психічної загрози матері, і тільки в половині країн аборти допускаються в разі настання вагітності 
внаслідок зґвалтування, інцесту або внутрішньоутробної патології. Лише близько третини всіх з усіх країн дозволяють вчинення аборту з 
економічних або соціальних причин або на вимогу жінки. Знання нормативно-правової бази, яка регулює питання абортів, надзвичайно 
важливе. Навіть якщо аборти дозволені законом, жінки часто мають обмежений доступ до безпечних послуг із переривання вагітності 
через відсутність належного регулювання, медичних послуг або політичної волі. Проте міжнародні правові документи з прав людини 
стверджують на тому, що жінки мають право самостійно приймати рішення з усіх питань, пов’язаних із репродукцією, включно з питанням 
абортів. Репродуктивні права в певному сенсі є основоположними правами, зокрема для жінок.

Ключові слова: аборт, переривання вагітності, міжнародне законодавство, міжнародний досвід, кримінальна відповідальність.

The article is devoted to the study of the right of abortion in foreign countries. This article reviews the Constitutions and other sources of law in 
foreign countries, the literature on the most commonly discussed issues surrounding abortion, that is legalization, measurement, and safety. For 
today abortion, perhaps, is the most controversial issue in modern society. It includes a number of the difficult questions concerning the ethical, 
moral, legal, medical, philosophical and religious questions connected with deliberate termination of pregnancy. The right of the woman for 
termination of pregnancy is quite new phenomenon as only in the second half of the 20th century criminal liability for abortion began to be cancelled, 
and now legalization of abortions is carried out in the most liberal countries. Authors consider several countries in which different approach to 
abortions is applied. Nearly two thirds of the states of the world allow performing abortion at physical or mental threat of mother and only in half of 
the countries abortions are allowed in case of approach of pregnancy as a result of rape, an incest or pre-natal pathology. Only about a third of all 
from all countries allow commission of abortion for the economic or social reasons or upon the demand of the woman. Knowledge of a regulatory 
framework which regulates abortions, is extremely important as it is the important defining factor of provision of services and women’s rights and 
their health. Even if abortions are allowed by the law, women often have strictly limited access to safe services in termination of pregnancy due 
to the lack of appropriate regulation, medical services or political will. The international legal documents on human rights claim that women have 
the right independently to make decisions on all questions connected with a reproduction including a question of abortions. One of the ways to 
reduce the number of abortions is through a wide range of contraceptive methods. In 21st century when we talked about modernization and giving 
equal status to men and women then why such law still exists which itself discriminate a women from another woman.

Key words: abortion, termination of pregnancy, international law, international experience, criminal liability.

Постановка проблеми та актуальність. Аборт (похо-
дить від латинського abortus – «викидень») – переривання 
вагітності впродовж перших  її 22 тижнів) –   це правове, 
соціальне,  медичне  та  релігійне  питання.  Воно  так  чи 
інакше закріплено в правових законах кожної країни світу. 
Закони про аборти в усьому світі різняться. У деяких краї-
нах він доступний жінкам за запитом, а в інших –  повністю 
заборонений. Лібералізація абортів  є предметом гострих 
суперечок.  Одні  захищають  доступ  до  абортів  як  права 
людини,  права  жінки  та  права  на  здоров’я  з  огляду  на 
небезпеку  незаконних  абортів,  а  інші  засуджують  його 
в ім’я права ембріона на життя. Отже, проблема штучних 
абортів є глобальною для всіх країн світу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
права на аборт є таким, що було позбавлене значної уваги 
з боку дослідження, оскільки в Україні проведення штуч-
ного  переривання  вагітності  є  законним.  Серед  україн-
ських учених, які хоча б опосередковано досліджували це 
питання, можемо виділити таких, як: К. Черевко, Г. Чебо-
тарьова,  Н.  Борисевич, А.  Соловйов, М. Хавронюк. Що 
стосується зарубіжних дослідників цієї проблематики, то 
ними є Б. Майор, М. Аппельбаум, Л. Бекман.

Не вирішені раніше проблеми. Сьогодні  аборт, 
мабуть,  є  найбільш  суперечливим  предметом  у  сучас-
ному  суспільстві.  Він  включає  низку  складних  питань, 
що стосуються етичних, моральних, правових, медичних,  
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філософських і релігійних питань, пов’язаних із навмис-
ним перериванням вагітності. Експерти ООН закликають 
усі країни світу легалізувати аборти та дати жінкам усього 
світу змогу самим вирішувати це питання. Оскільки право 
на аборт – це право на приватне життя, фізичне та психо-
логічне здоров’я.

Мета статті –  аналіз  законодавства  різних  країн,  які 
встановлюють  низку  правил,  а  саме:  хто  повинен  при-
ймати рішення щодо абортів – людина чи держава, та за 
яких обставин це може бути зроблено.

Виклад основного матеріалу.  Роль жінки у  суспіль-
стві  значно  підвищилась  протягом  останніх  десятиліть. 
Право навчатися, право працювати та вільно обирати свою 
професію, право голосувати, репродуктивні права, право 
займатися бізнесом чи політикою – це ті права, які жінки 
в  сучасному  світі  сприймають  невіддільною  частиною 
свого життя, проте мало хто замислюється, що сто років 
тому  все  це  жінки  виборювали,  усупереч  скептичному 
ставленню спільноти. Право жінки на переривання вагіт-
ності – це доволі новий феномен, оскільки лише в другій 
половині XX століття почала скасовуватися кримінальна 
відповідальність за аборт, а зараз легалізація абортів здій-
снена в найбільш ліберальних країнах.

Згідно з доповіддю Відділу народонаселення Департа-
менту ООН з соціальних і економічних питань 2013 року, 
практично  у  всіх  країнах  (близько  97  %)  аборти  дозво-
лені. Майже дві третини держав світу дозволяють прове-
дення аборту в разі фізичної або психічної загрози матері 
і  тільки  в  половині  країн  аборти  допускаються  в  разі 
настання  вагітності  внаслідок  зґвалтування,  інцесту  або 
внутрішньоутробної патології. Лише близько третини всіх 
з  усіх  країн  дозволяють  вчинення  аборту  з  економічних 
або соціальних причин або на вимогу жінки [1].

Наприклад у Франції, переривання вагітності допуска-
ється, проте так було не завжди. Кримінальна відповідаль-
ність жінок за аборти, тоді коли діяла заборона на проти-
заплідні засоби, була одним із дискусійних і проблемних 
питань для французького суспільства. У середині ХХ сто-
ліття  аборт  уважався  навіть  злочином  проти  держави,  а 
покарання мало вигляд смертної кари. Однак трансформу-
вання місця жінки в суспільстві, глибокі соціальні, еконо-
мічні та політичні зміни потребували зміну та оновлення 
законодавства Франції.

Революційною  подією  став  маніфест,  підписаний 
343  жінками,  які  вдалися  до  нелегальних  абортів.  Цей 
маніфест,  опублікований  5  квітня  1971  року  в  журналі 
«Le  Nouvel  Observateur»,  закликав  до  надання  жінкам 
можливості самостійно регулювати народжуваність і пла-
нувати  своє  життя  та  виступав  проти  застарілого  фран-
цузького  законодавства.  Зміст  зазначеного  маніфесту 
був так: «Цитуючи 1 мільйон жінок, які роблять щороку 
аборт у Франції у небезпечних умовах через необхідність 
приховувати свої дії,  за які вони можуть бути засуджені, 
тоді коли аборт є простою операцією під наглядом лікаря. 
Закон зневажає мільйон жінок. Я заявляю, що я одна з них. 
Я  заявляю  про  аборт. Ми  вимагаємо  вільний  доступ  до 
контрацепції  та  легалізацію  аборту»  [2].  Потреба  пере-
гляду французького законодавства щодо декриміналізації 
аборту була підтверджена досить гучним судовим проце-
сом, який дав підстави стверджувати, що Франція підтри-
мує легалізацію абортів. Зокрема, зазначене кримінальне 
провадження велось у м. Бобіньї щодо Мішель Шевальє, 
яку  було  засуджено  за  допомогу  зробити  нелегальний 
аборт своїй 17-річній доньці Марі-Клер Шевальє, яка зава-
гітніла внаслідок зґвалтування [3]. Проте крапку в декри-
міналізації абортів зробила тогочасна міністерка охорони 
здоров’я  Сімона  Вей,  яка  внесла  на  розгляд  законопро-
єкт  про  добровільне  переривання  вагітності,  основною 
метою якого було надання можливості жінкам самостійно 
вирішувати  це  питання.  Прийняття  цього  закону  набуло 
неабиякої популярності серед засобів масової інформації. 

Відповідно  до  положень  Закону № 75-17,  які  потім  зна-
йшли своє відображення в Кодексі громадського здоров’я 
Франції, вагітна жінка, яка перебуває у скрутному стані, 
може  попросити  лікаря  перервати  вагітність.  Це  пере-
ривання можна здійснити лише до кінця десятого тижня 
вагітності. Добровільне переривання вагітності може про-
водити тільки лікар. Це може відбуватися лише в медич-
ному закладі – державному чи приватному [4].

Питання правового регулювання абортів наразі активно 
змінюється  і  в  США.  Рішення  Верховного  Суду  у  справі 
«Роу проти Вейда» 1973 року має досить історичне рішення 
щодо законності абортів, оскільки в ньому Суд зазначив, що 
законне право на недоторканність приватного життя відпо-
відно до відповідної норми 14-ої поправки поширюється на 
рішення жінки зробити аборт [5]. Але вже у 2019 році 5 шта-
тів  прийняли  закони,  які  забороняють  аборти,  що  зумо-
вило велику кількість протестів. Найсуворіший закон щодо 
заборони абортів діє в штаті Алабама. Згідно з ним аборт 
є злочином на будь-якому терміні вагітності, а кримінальна 
відповідальність лікарів, які робитимуть подібну операцію, 
сягає  до  99  років  ув’язнення.  Крім  того,  після  вступу  на 
посаду Президент США Дональд Трамп відновив «правило 
глобального кляпа»,  яке  забороняє допомогу  з боку США 
будь-якій міжнародній організації, яка надає, має стосунок 
або пропагує аборти.

Після ірландського референдуму у травні 2018 року, на 
якому ірландські виборці з великою перевагою проголосу-
вали за легалізацію в країні абортів, лише дві європейські 
країни, Мальта та Андорра, все ще не дають жінкам права 
вирішити перервати вагітність у перші тижні. Поза меж-
ами Європи ситуація дуже різноманітна, але аборт зали-
шається  незаконним  або  обмежується  певними  умовами 
у  великій  кількості  країн.  Узагалі,  юридичні  обмеження 
щодо абортів не призводять до меншої кількості абортів, 
натомість вони змушують жінок ризикувати своїм життям 
і здоров’ям, шукаючи небезпечну допомогу щодо абортів.

Загалом можна виділити 3 групи країн, у яких тією чи 
іншою мірою заборонено аборти:

До першої групи належать країни, в яких аборти забо-
ронені  за  будь-яких  обставин.  Аборт  відносять  до  кри-
мінальних  злочинів  проти  внутрішньоутробного  життя 
і  прирівнюють  до  вбивства.  Повна  заборона  абортів  діє 
в Анголі,  Афганістані,  Бангладеш, Венесуелі,  Гватемалі, 
Гондурасі, Єгипті, Індонезії, Іраку, Ірані, Ірландії, Ємені, 
Колумбії, Лівані, Лівії, Мавританії, Малі, Непалі, Нікара-
гуа,  ОАЕ,  Омані,  Парагваї,  Папуа Новій  Гвінеї,  Сальва-
дорі, Сирії, Чилі, на Філіппінах.

На  Філіппінах  аборт  був  криміналізований  у  межах 
Кримінального  кодексу  1870  року.  Статті  256,  258  і  259  
кодексу передбачають ув’язнення як для жінки,  яка вчи-
нила аборт, так і для будь-якої особи, яка допомагала під 
час цієї процедури, навіть якщо це батьки жінки, лікар або 
акушерка. Стаття 258 передбачає тривалий строк тюрем-
ного ув’язнення для жінки або її батьків, якщо аборт зро-
блений «із метою приховати ганьбу [жінки]» [6].

Криміналізація абортів не запобігла вчиненню абортів, 
а натомість зробила цю процедуру небезпечною і потен-
ційно  смертельною  для  понад  пів  мільйона  філіппінок 
щороку, які намагаються припинити вагітність.

В  Ірані,  як  у  країні  де  панують  радикальні  ісламські 
традиції, донедавна штучне переривання вагітності суворо 
забороняли.  Однак  іранський  парламент  ухвалив  закон, 
який дозволяє робити аборти впродовж перших чотирьох 
місяців вагітності, якщо життя жінки в небезпеці або заро-
док не розвивається нормально. Таким чином аборти в цій 
країні стали можливими за згоди обох батьків, медичного 
висновку щонайменше трьох лікарів і лише в разі очевид-
ної загрози життю матері або дитини. Водночас аборт як 
спосіб позбутися від небажаної вагітності є забороненим. 
За  офіційною  інформацією,  щорічно  в  Ірані  проводять 
80 тисяч незаконних абортів [7, с. 356–360].
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У другу групу входять країни, в яких аборти заборо-
нені  за  бажанням  жінки.  Переривання  вагітності  може 
бути  проведене  за  медичними  показниками,  коли  вагіт-
ність  загрожує  фізичному  або  психічному  здоров’ю 
жінки,  за  наявності  аномалій  розвитку  плода  або  в  разі, 
коли зачаття відбулося за зґвалтування. Заборона абортів 
за бажанням жінки діє в Алжирі, Аргентині, Болівії, Бра-
зилії,  Гані,  Ізраїлі, Кенії, Коста-Риці, Марокко, Мексиці, 
Нігерії, Пакистані, Перу, Польщі, Уругваї.

Процедура  проведення  аборту  в  Польщі  є  одна 
з найскладніших у Європі. Зокрема, Кримінальний кодекс 
Польщі  відносить  злочин  проти  нормального  розвитку 
плоду до злочинів проти життя  і здоров’я. Ними, напри-
клад,  визнаються  такі:  переривання вагітності  за  згодою 
жінки з порушенням приписів закону; надання жінці допо-
моги в такому перериванні вагітності або схиляння  її до 
цього; переривання вагітності без згоди жінки із застосу-
ванням до неї насильства чи в інший спосіб, або доведення 
вагітної жінки до переривання вагітності шляхом насиль-
ства, погроз чи обману. Обтяжуючими обставинами вище-
зазначених дій є, зокрема, їхнє вчинення, коли плід досяг 
здатності до самостійного життя поза організмом вагітної 
жінки, а також настання смерті вагітної жінки [8].

Крім  того,  у  Польщі  нині  діє  «Закон  про  планування 
сім’ї,  захист  плода  та  умови  переривання  вагітності»  від 
1993 року,  згідно з яким у статті 4  (а) вказано: «1. Аборт 
може бути проведений лише лікарем у разі, коли: 1) вагіт-
ність загрожує життю чи здоров’ю матері; 2) передпологові 
дослідження чи інші медичні висновки вказують на висо-
кий ризик того, що плід будо серйозно та невідворотно вра-
жений  чи  страждатиме на  невиліковне  захворювання, що 
є небезпечним для життя; 3) є достатні підстави вважати, 
що вагітність є результатом вчиненого злочину [9].

До  третьої  групи  можна  віднести  ті  країни,  в  яких 
заборонені аборти за бажанням жінки, проте переривання 
вагітності проводиться  за медичними або соціально-еко-
номічним показниками. До медичних відносять каліцтво 
плоду та загрозу для життя і здоров’я жінки. До соціально-
економічних  показників  для  аборту  відносять  зґвалту-

вання, загибель чоловіка та навіть низький рівень доходів 
сім’ї. До країн цієї групи відносять Англію, Індію, Іслан-
дію, Люксембург, Фінляндію та Японію.

Індія  належить  до  країн  із  дуже  прогресивним  зако-
ном, який дозволяє легальні аборти за широким спектром 
терапевтичних і соціальних обставин. Аборт був декримі-
налізований  у  1971  році,  коли  було  прийнято  Закон  про 
припинення  вагітності  у  зв’язку  з  медичною  хворобою, 
який  суттєво  змінив  становище  індійських жінок.  Закон 
є  досить  ліберальним,  оскільки  спрямований  на  змен-
шення  проведення  незаконних  абортів  і  материнської 
смертності.

Відповідно до Закону, вагітність може бути перервана 
протягом 12 тижнів, якщо лікар вважає, що: продовження 
вагітності  може  загрожувати  життю  матері  або  завдати 
серйозної шкоди її здоров’ю, або є істотний ризик того, що 
дитина,  якщо народиться,  зазнає фізичних чи психічних 
відхилень. Для переривання вагітності між 12 та 20 тиж-
нями потрібно дати свою думку двом лікарям [10].

Висновки. Аборт  –  давня  і  універсальна  практика. 
Протягом історії вона приймала різні форми в різних полі-
тичних,  соціальних  і  культурних  контекстах.  Сьогодні 
питання щодо права на аборт є досить дискусійним та не 
досить розробленим і аргументованим як у науці, так і на 
практиці. Право на переривання вагітності повинно нада-
ватися  кожній жінці. Однак,  посилаючись  на  положення 
Загальної декларації з прав людини, законодавство різних 
держав може містити обмеження прав людини, які відпові-
датимуть міжнародним документам у сфері прав людини. 
Зокрема, можливість жінок отримувати доступ до безпеч-
них і легальних абортів обмежена законодавством великої 
кількості країн світу. Навіть якщо аборти дозволені зако-
ном, жінки часто мають суворо обмежений доступ до без-
печних послуг із переривання вагітності через відсутність 
належного регулювання, медичних послуг або політичної 
волі. Проте міжнародні правові документи з прав людини 
стверджують  про  те, що жінки мають  право  самостійно 
приймати рішення з усіх питань, пов’язаних із репродук-
цією, включно з питанням абортів.
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Стаття присвячена аналізу доцільності та необхідності створення військово-цивільних адміністрацій на території зони проведення 
антитерористичної операції. Визначено основні повноваження та напрями діяльності таких органів. Зауважено деякі недоліки їхнього 
функціонування. Проблематика захисту цивільного населення під час збройного конфлікту на території України є одним із завдань сього-
дення через сталу необхідність забезпечення належних умов для розвитку територій і сприяння в подоланні негативних наслідків й теро-
ристичної загрози. Основним моментом, який потребував змін, було нормалізувати життя на території Луганської та Донецької областей 
шляхом налагодження ефективної та дієвої системи державного управління та системи місцевого самоврядування.

Військово-цивільні адміністрації – це одна з ланок механізму держави, що наділена владними повноваженнями, має тимчасовий 
характер і бере важливу участь у виконанні функцій держави. При цьому ВЦА виконує функції, покладені на місцеві органи влади у разі 
їхньої відсутності для забезпечення безпечної життєдіяльності населення цих територій. Визначено головні ознаки, які характерні для 
військово-цивільних адміністрацій відповідно до норм чинного законодавства. Зауважено, що військово-цивільні адміністрації форму-
ються з числа військовослужбовців військових формувань.

Проаналізовано відповідне законодавство та визначено основні повноваження військово-цивільних адміністрацій. У свою чергу, 
окрім повноважень у сфері оборони, національної безпеки та цивільного захисту й забезпечення законності, правопорядку, охорони 
прав, свобод і законних інтересів громадян, – ВЦА мають повноваження у сфері планування й соціально-економічного розвитку та повно-
важення у сфері бюджету й фінансів, управління майном.

Зауважено, що деякі положення в чинному законодавстві потребують у багатьох аспектах більш чіткого узгодження з уже встанов-
леними нормами через те, що військово-цивільні адміністрації мають спеціальне призначення – забезпечення дії Конституції та законів 
України. Інститут військово-цивільних адміністрацій розширив повноваження Президента України в сфері припинення повноважень сіль-
ських, селищних, міських, районних, обласних рад та їхніх виконавчих органів, а також місцевих державних адміністрацій, змінив порядок 
призначення керівника районної та обласної військово-цивільної адміністрації.

Ключові слова: військово-цивільна адміністрація, повноваження, антитерористична операція, Операція Об’єднаних сил, держав-
ний орган, місцеве самоврядування.

The article is devoted to the analysis of expediency and necessity of creation of military-civilian administrations in the territory of the area of 
anti-terrorist operation. The main powers and directions of activity of such bodies are determined. Some disadvantages of their functioning have 
been noted. The problem of protecting civilians during armed conflict in the territory of Ukraine is one of the tasks of today because of the constant 
need to provide the right conditions for the development of territories and to assist in overcoming the negative consequences and the terrorist 
threat. The main points that needed change were to normalize life in the Luhansk and Donetsk regions by establishing an effective and efficient 
system of state administration and local self-government.

Civil-military administrations are one of the elements of the mechanism of the state, are temporary and take an important part in the 
performance of the functions of the state. In doing so, the CMA performs the functions assigned to local authorities in the absence of them 
to ensure the safe functioning of the population of these territories. The main features that are characteristic of civil-military administrations in 
accordance with the rules of the current legislation are identified. It is noted that civil-military administrations are formed from among military 
personnel of military formations. The relevant legislation is analyzed and the main powers of the military-civil administrations are determined. In 
addition to the powers in the field of defense, national security and civil protection and the protection of the rule of law, law enforcement, protection 
of rights, freedoms and legitimate interests of citizens, the CMA has the powers in the field of planning and socio-economic development and 
powers in the field of budget and finance, management property.

It is noted that some provisions in the current legislation require in many respects a clearer harmonization with the already established 
norms, due to the fact that military-civil administrations have a special purpose – to ensure the operation of the Constitution and laws of Ukraine. 
The Institute of Military-Civil Administrations expanded the powers of the President of Ukraine in the field of termination of powers of village, 
settlement, city, district, regional councils and their executive bodies, as well as local state administrations, changed the procedure for appointing 
the head of district and regional military-civil administration.

Key words: civil-military administrations, military-civilian administration, powers, anti-terrorist operation, united forces operation, government, 
local government.

Постановка проблеми. З 2014 року в Україні триває 
воєнний конфлікт з Росією, або так звана гібридна війна. 
З 1 травня 2018 року на території Донецької та Луганської 
областей оголошена Операція Об’єднаних сил (ООС), яка 
замінила  антитерористичну  операцію  (АТО).  Система 
державного  управління  в  умовах  АТО,  а  потім  і  ООС, 
визнала проблеми, які доти були невідомими для України. 
Держава була не  готова до  зовнішньої  військової  агресії 
й управління власними територіями в ситуації, коли на них 
відбуваються воєнні дії. Проведення АТО та ООС в Укра-
їні зумовило необхідність вирішення цілої низки завдань 

із метою забезпечення нормальної життєдіяльності адмі-
ністративно-територіальних одиниць Донецької та Луган-
ської областей, в яких органи місцевого самоврядування 
не  виконували  свої  функції.  Тому  виникла  проблема 
пошуку нового механізму управління територіями в умо-
вах війни. За таких умов постає питання: хто ж має вико-
нувати повноваження місцевих органів виконавчої влади, 
органів  місцевого  самоврядування  на  таких  територіях? 
Відтак  набуває  актуальності  функціонування  військово-
цивільних адміністрацій, які, у свою чергу, повинні ство-
рити  необхідні  умови  для  розвитку  територій  і  сприяти 
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подоланню негативних наслідків і терористичної загрози, 
які були спричинені агресією Російської Федерації проти 
України. Вищенаведене зумовлює актуальність проблеми 
визначення  функціонування  військово-цивільних  адміні-
страцій в Україні.

Стан дослідження. Проблематика захисту цивільного 
населення під час збройного конфлікту на території Укра-
їни є досить актуальною у науковому середовищі. Її дослі-
джували  такі  науковці,  як:  С.О.  Кузніченко,  В.Й.  Шев-
ченко,  С.М.  Салкуцан,  В.Б.  Авер’янов,  В.М.  Телелим, 
Е.В.  Тітко,  В.М.  Тарасов,  Ю.І  Римаренко,  Ю.М.  Коло-
сов, К.В. Яровий та інші. Проте питання ролі та значення 
діяльності  цивільно-військових  адміністрацій  потребує 
більш детального розгляду.

Метою статті  є  визначення  необхідності  утворення 
та  функціонування  військових-цивільних  адміністрацій 
на територіях проведення АТО (ООС) на Сході України.

Виклад основного матеріалу.  Спроби  втручання 
Російської  Федерації  (далі  –  РФ)  в  діяльність  публічно-
політичних  інститутів  та  інститутів  громадянського 
суспільства України спричинило хвилю сепаратистських 
настроїв,  які  внаслідок  військової  підтримки  РФ  пере-
творилися  у  глобальний  збройний  конфлікт  на  території 
нашої держави.

З  метою  недопущення  збройних  конфліктів  на  тери-
торії  України  14  квітня  2014  року  набув  чинності  Указ 
Президента  України  «Про  рішення  Ради  національ-
ної  безпеки  і  оборони  України  від  13  квітня  2014  року 
«Про невідкладні  заходи щодо подолання  терористичної 
загрози  і  збереження  територіальної цілісності України» 
№ 405/2014 [1]. Саме ця дата вважається початком «анти-
терористичної  операції»  із  залученням  Збройних  Сил 
України, хоча військовий стан при цьому не був введений.

Модель територіальної організації влади та місцевого 
самоврядування в Україні, що проіснувала 23 роки із дня 
незалежності країни, не могла відповідати викликам того 
часу  та  вирішити  проблеми,  що  виникли  у  2014  році. 
Зокрема,  основним  завданням було нормалізувати життя 
на  території  Луганської  та  Донецької  областей  шляхом 
налагодження  ефективної  та  дієвої  системи  держав-
ного  управління  та  системи  місцевого  самоврядування. 
У  результаті  проведення  антитерористичної  операції 
в  Донецькій  і  Луганській  областях  зазначені  органи 
повністю  або  частково  призупинили  свою  діяльність, 
було  порушено  їхній  нормальний  режим  роботи.  Неді-
єздатність  або  відсутність  місцевої  влади  призвела  до 
негативних наслідків: зниження рівня безпеки, належного 
соціального та економічного рівня життя населення. Тому 
перед  державою постала  серйозна необхідність  у  негай-
ному вирішенні питання ефективного управління та нор-
малізації  життєдіяльності  населення  на  територіях,  які 
перебувають під контролем української влади.

У свою чергу, Радою національної безпеки й оборони 
України була висунута пропозиція щодо утворення та функ-
ціонування військово-цивільних адміністрацій, при цьому 
ВЦА  виконували  б  функції,  покладені  на  місцеві  органи 
влади у разі їхньої відсутності для забезпечення безпечної 
життєдіяльності населення цих територій [2].

З  метою  створення  безпеки  та  нормалізації  життєді-
яльності  населення  в  районі  проведення  АТО  3  лютого 
2015 року Верховна Рада України прийняла Закон України 
«Про військово-цивільні  адміністрації»  [3]. Він визначає 
організацію,  повноваження  і  порядок  функціонування 
військово-цивільних  адміністрацій,  що  утворюються  як 
тимчасовий  вимушений  захід  з  елементами  військової 
організації управління для виконання повноважень місце-
вих органів виконавчої влади, органів місцевого самовря-
дування  у  випадках,  встановлених  цим  Законом.  Відпо-
відно до ч. 1 ст. 1 Закону: військово-цивільні адміністрації 
(ВЦА) – це тимчасові державні органи в селах, селищах, 
містах,  районах  та  областях, що  діють  у  складі Антите-

рористичного центру при Службі безпеки України і при-
значені для забезпечення дії Конституції та законів Укра-
їни, забезпечення безпеки і нормалізації життєдіяльності 
населення,  правопорядку,  участі  у  протидії  диверсійним 
проявам і терористичним актам, недопущення гуманітар-
ної  катастрофи  в  районі  проведення  антитерористичної 
операції. У Законі вказано, що військово-цивільні адміні-
страції створюються, якщо «виконавчі органи не здійсню-
ють покладені на них Конституцією та законами України 
повноваження,  зокрема  внаслідок  фактичного  самороз-
пуску або самоусунення від виконання своїх повноважень, 
або їхнього фактичного невиконання» [3]. Однак законом 
не регламентовано, у який саме термін після фактичного 
припинення  виконання  обов’язків  чи  розпуску  місцевих 
органів влади треба створювати ВЦА.

Також не зазначено, що військово-цивільні адміністра-
ції  утворюються  в  разі  необхідності  за  рішенням  Пре-
зидента України  (ст.  3)  з метою виконання повноважень 
місцевих  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого 
самоврядування в районі проведення АТО.

Зважаючи на  все  вищезазначене,  доцільно  визначити 
головні  ознаки,  які  характерні  для  військово-цивільних 
адміністрацій відповідно до чинного законодавства:

1.  Військово-цивільні  адміністрації  є  державним 
органом.  Це  одна  з  ланок  механізму  держави,  що  наді-
лена владними повноваженнями, яка бере важливу участь 
у виконанні функцій держави.

2.  Мають  тимчасовий  характер.  Військово-цивільні 
адміністрації  району,  області  набувають  своїх  повно-
важень  із моменту  набрання  чинності  відповідного  нор-
мативно-правового  акта  Президента  України  про  їхнє 
утворення й складає їх з моменту відкриття першої сесії 
новообраної відповідної ради.

3.  Утворюються  в  селах,  селищах,  містах,  районах 
та  областях.  Створення  військово-цивільних  адміністра-
цій  також  залежить  від  адміністративно-територіального 
устрою України.

4.  Діють  у  складі  Антитерористичного  центру  при 
Службі  безпеки  України.  Відповідно  до  Положення  про 
Антитерористичний центр, він є постійно чинним органом 
при Службі безпеки України, який здійснює координацію 
діяльності суб’єктів боротьби з тероризмом у запобіганні 
терористичним актам щодо державних діячів, критичних 
об’єктів життєзабезпечення населення, об’єктів підвище-
ної  небезпеки,  актам, що  загрожують життю  і  здоров’ю 
значної  кількості  людей,  та  їхньому  припиненні  [4]. 
У Законі України «Про військово-цивільні адміністрації» 
зазначається,  що  керівники  військово-цивільних  адміні-
страцій  населених  пунктів,  заступники  керівників  вій-
ськово-цивільних  адміністрацій,  керівники  підрозділів 
таких адміністрацій призначаються на посаду та звільня-
ються за погодженням із керівником Антитерористичного 
центру при Службі безпеки України. За поданням керів-
ника відповідної військово-цивільної адміністрації струк-
туру і штатний розпис військово-цивільних адміністрацій 
населених пунктів затверджує керівник Антитерористич-
ного центру при Службі безпеки України [3].

За  погодженням  з  Антитерористичним  центром  при 
Службі безпеки України військово-цивільні адміністрації 
на  території  проведення  АТО  мають  право  на:  встанов-
лення  обмежень  щодо  перебування  громадян  у  певний 
період  доби  на  вулицях  та  в  інших  громадських  місцях 
без  визначених  документів;  тимчасове  обмеження  або 
заборону руху транспортних засобів і пішоходів на вули-
цях, дорогах і ділянках місцевості; організацію перевірок 
документів,  що  посвідчують  особу,  а  в  разі  потреби  – 
огляд  речей,  транспортних  засобів,  багажу  та  вантажів, 
службових приміщень і житла громадян, крім обмежень, 
що  установлені  Конституцією  України;  порушення 
в порядку, визначеному Конституцією та законами Укра-
їни, питання про заборону діяльності політичних партій, 
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громадських  об’єднань;  встановлення  обмеження  щодо 
торгівлі  зброєю,  хімічними  та  отруйними  речовинами, 
алкогольними напоями тощо.

5.  Мають спеціальне призначення – забезпечення дії 
Конституції  та  законів  України,  встановлення  правопо-
рядку, досягнення безпеки і нормалізації життєдіяльності 
населення,  протидія  тероризму  на  території  проведення 
АТО. Згідно з чинним законодавством, військово-цивільні 
адміністрації у своїй діяльності керуються Конституцією 
України, Законом України «Про боротьбу з тероризмом», 
цим Законом та іншими виданими відповідно до них нор-
мативно-правовими актами [3].

Крім  того,  військово-цивільні  адміністрації  форму-
ються  з  числа  військовослужбовців  військових  форму-
вань,  утворених  відповідно  до  законодавства,  осіб  рядо-
вого  й  начальницького  складу  правоохоронних  органів, 
які  відряджаються  до  них  у  встановленому  законодав-
ством порядку, із залишенням на військовій службі, службі 
в правоохоронних органах без виключення зі списків осо-
бового складу, а також працівників, які уклали з Антите-
рористичним центром при СБУ трудовий договір. На них 
покладено важливе завдання – вирішувати питання в інте-
ресах безпеки та оборони України.

Військово-цивільні адміністрації, як державний орган, 
мають  своє  спеціальне  призначення,  яке  забезпечується 
завдяки такому елементу його адміністративно-правового 
статусу, як повноваження. У ст. ст. 4 та 5 Закону України 
«Про військово-цивільні адміністрації»  [3] визначаються 
повноваження військово-цивільних адміністрацій, а саме:

–  повноваження  у  сфері  планування  та  соціально-
економічного розвитку  (запровадження програм  та  стра-
тегій  соціально-економічного  та  культурного  розвитку, 
залучення  громадських  організацій,  підприємств,  уста-
нов, організацій незалежно від форми власності до участі 
в розбудові відповідних територій – є невіддільним склад-
ником діяльності ВЦА, адже саме це є запорукою стабіль-
ного процвітання);

–  повноваження у сфері бюджету та фінансів (у разі 
нестабільної ситуації в країні питання економіки стають 
чи не найважливішими, саме тому ВЦА бере на себе від-
повідальність  затверджувати  місцеві  бюджети,  вносити 
зміни до них, звітувати про їхнє виконання, контролювати 
надходження та видатки, та інше);

–  повноваження  у  сфері  управління  майном  (задля 
ефективної експлуатації майна ВЦА здійснює управління 
об’єктами спільної власності  територіальних громад сіл, 
селищ,  міст,  районів;  призначає  та  звільняє  їхніх  керів-
ників,  надає  згоду  на  придбання  та  передачу  об’єктів  із 
державної  власності  у  спільну  власність  територіальних 
громад сіл, селищ, міст);

–  повноваження  у  сфері  містобудування,  житлово-
комунального  господарства,  торгівлі,  побутового  обслу-
говування, транспорту, зв’язку й телекомунікацій (завдяки 
управлінню  об’єктами,  що  перебувають  у  комунальній 
власності відповідних територіальних громад, ВЦА забез-
печує  їхнє  належне  утримання  та  ефективну  експлуата-
цію, ВЦА сприяє розширенню житлового будівництва);

–  повноваження  у  сфері  освіти,  охорони  здоров’я, 
культури,  фізкультури  й  спорту  та  соціального  захисту 
населення  (управління  закладами  освіти,  культури,  охо-
рони  здоров’я;  організації  їхньої  матеріально-технічної 
та  фінансової  підтримки,  за  потребою  ВЦА  займається 
забезпеченням населення питною водою, продуктами хар-
чування, ліками, предметами першої необхідності, відпо-
відно, запобігаючи можливим негативним наслідкам);

–  повноваження у сфері регулювання земельних від-
носин, охорони довкілля та пам’яток історії або культури 
(до  компетенції  ВЦА  належать  питання  регулювання 
аграрних відносин, тощо);

–  повноваження  у  сфері  оборони,  національної  без-
пеки та цивільного захисту  (ВЦА беруть активну участь 

у здійсненні заходів, пов’язаних із мобілізаційною підго-
товкою та цивільним захистом);

–  повноваження щодо забезпечення законності, пра-
вопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів гро-
мадян (ВЦА сприяє належній діяльності таких органів, як 
суд, прокуратура, юстиція, Служба безпеки України, Наці-
ональна поліція, адвокатура, Національне антикорупційне 
бюро України, Державна  кримінально-виконавча  служба 
України. ВЦА має право скасовувати акти, які не відпові-
дають Конституції, законам України, іншим актам законо-
давства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її 
повноважень);

–  повноваження щодо вирішення організаційно-пред-
ставницьких  питань  і  питань  у  сфері  адміністративно-
територіального  устрою  (ВЦА може  вносити  пропозиції 
щодо  зміни  адміністративно-територіального  устрою,  а 
також  приймати  рішення  щодо  організації  проведення 
виборів  органів  державної  влади,  місцевого  самовряду-
вання та сільського, селищного, міського голови).

Слід зауважити, що в пояснювальній записці до про-
єкту Закону «Про військово-цивільні адміністрації» визна-
чено, що його положення в багатьох аспектах не узгоджені 
з нормами чинного законодавства [5]. Однак внесення змін 
до  Конституції  України  та  деяких  нормативно-правових 
актів України буде  складним  і  довготривалим процесом. 
Також  залишається  не  досить  зрозумілим питання щодо 
багатьох аспектів у механізмі діяльності військово-цивіль-
них  адміністрацій,  серед  яких  –  питання  неналежного 
унормування  у  питаннях  фінансування  діяльності  ВЦА. 
Слід також зазначити, що цей Закон має низку неточнос-
тей і порушень, можливо, це наслідок того, що прийняття 
Закону проходило досить швидко [8].

З моменту прийняття Закону України «Про військово-
цивільні адміністрації» в лютому 2015 року він вже зазнав 
деяких змін. 16 серпня 2015 року прийнято Закон України 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо впо-
рядкування  діяльності  військово-цивільних  адміністра-
цій»,  який  розширив  повноваження Президента України 
в  сфері  припинення  повноважень  сільських,  селищних, 
міських,  районних,  обласних  рад  та  їхніх  виконавчих 
органів,  а  також місцевих державних адміністрацій,  змі-
нив  порядок  призначення  керівника  районної  та  облас-
ної  військово-цивільної  адміністрації  тощо  [6].  Також 
у  лютому 2016 року було прийнято Закон України «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо діяльності 
військово-цивільних адміністрацій», метою якого є опти-
мізація роботи військово-цивільних адміністрацій шляхом 
вирішення нагальних питань місцевого рівня [7].

Висновки. Зважаючи  на  те,  що  державні  органи 
та органи місцевого самоврядування в населених пунк-
тах на лінії  розмежування  та  контролю були не  в  змозі 
виконувати  свої  повноваження,  а  необхідність  забез-
печення  нормалізації  життєдіяльності  населення  в  цих 
районах  існувала,  прийняте  рішення  про  утворення 
військово-цивільних  адміністрацій  (ВЦА)  є  доцільним 
і відповідає нагальним потребам. Утворення та функці-
онування військово-цивільних адміністрацій стало вкрай 
необхідним  для  врегулювання  наявних  проблем  серед 
цивільного населення, яке проживає в Донецькій і Луган-
ській областях.

Прийняття у 2015 році Закону України «Про військово-
цивільні  адміністрації»  стало  логічним  і  виправданим 
рішенням, бо в умовах проведення АТО (ООС) стало необ-
хідним виконання відповідних обов’язків, покладених на 
державні  органи  та  органи  місцевого  самоврядування 
саме  військово-цивільними  адміністраціями  для  вста-
новлення порядку на відповідних територіях. У чинному 
законодавстві  міститься  визначення  військово-цивільних 
адміністрацій і вказано їхні повноваження, що дає змогу 
чітко визначити основні ознаки зазначеного поняття, але 
деякі питання залишаються й досі неврегульованими.
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ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРІВ ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

TERMINATION OF FINANCIAL SERVICES CONTRACTS
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кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри цивільного права та процесу 
Університету державної фіскальної служби України

 У статті автором розглядаються питання, пов’язані із припиненням договорів про надання фінансових послуг, а також їхніх правових 
наслідків. Автором зазначається, що на всі договори про надання фінансових послуг, як і на решту договорів, поширюються загальні 
положення ст. ст. 651–654 Цивільного кодексу України, встановлюються загальні правила розірвання договорів. Але, окрім цього, існують 
і спеціальні правила, які поширюються на конкретний договір. Встановлено, що для того, щоб виконати грошове зобов’язання за дого-
вором позики, треба належним чином та своєчасно виконати зобов’язання. У разі несвоєчасного виконання та неналежного виконання 
договір буде припинений. Автором зазначається стосовно договору банківського рахунку, що в Цивільному кодексі України чітко вста-
новлені підстави для розірвання договору банківського рахунку. Зокрема, договір банківського рахунку може бути розірваний за заявою 
клієнта в будь-який час. Заява є підставою для розірвання договору банківського рахунку, відбувається закриття рахунку. Установлено, 
що за кредитним договором кредитодавець має право відмовитися від надання кредиту частково або в повному обсязі в разі порушення 
процедури визнання позичальника банкрутом або за наявності інших обставин, які явно свідчать про те, що наданий позичальникові 
кредит своєчасно не буде повернений.

Тобто кредитодавець має право відмовитися від надання позичальникові кредиту, якщо наявні такі обставини, які свідчать про під-
вищений ризик неповернення кредиту. Автор зауважує, що під час розгляду договору банківського вкладу варто зазначити, що фізична 
особа-вкладник в односторонньому порядку може розірвати договір. Сторони можуть у договорі визначити строк, протягом якого випла-
чується сума вкладу на першу вимогу. 

Розмір процентів, що виплачуються у зв’язку з достроковим припиненням дії договору банківського вкладу, дорівнює розміру процен-
тів, що визначені для вкладів на вимогу, якщо інше не встановлено в договорі. У підсумку визначено, що договори про надання фінансо-
вих послуг здебільшого є двосторонніми, а тому дві сторони мають право відмовитися від правочину лише за взаємною згодою сторін. 
На всі вищенаведені договори поширюються загальні положення про розірвання договорів, які передбачені статтями 651–654 Цивільного 
кодексу України, а також регулюються спеціальними правилами, які поширюються на конкретний договір.

Ключові слова: договір, припинення договору, договори про надання фінансових послуг, припинення договору страхування, при-
пинення договору банківського вкладу, припинення договору банківського рахунку, припинення договору позики, припинення кредитного 
договору. 

The article deals with issues related to termination of financial services contracts and their legal consequences. The author points out that the 
general provisions of Articles 651–654 of the Civil Code of Ukraine and set general rules for termination of contracts. But there are also special 
rules that apply to a specific contract. It is established that in order to fulfill the monetary obligations of the loan agreement, it is necessary to 
perform the obligations properly and in a timely manner. In case of late performance and improper performance, the contract will be terminated. 
The author notes that in relation to the bank account agreement, the Civil Code of Ukraine clearly sets out the grounds for termination of the bank 
account agreement. In particular, a bank account agreement may be terminated at the client’s request at any time. In this case, the application is 
the basis for termination of the bank account agreement and the account is closed. It is established that under the loan agreement the lender has 
the right to refuse to grant the loan in part or in full in case of violation of the procedure of recognition of the borrower bankrupt or in the presence 
of other circumstances, which clearly indicate that the loan granted to the borrower will not be repaid in a timely manner. That is, the lender has 
the right to refuse to grant the borrower a loan, if there are such circumstances that would indicate an increased risk of default. The author notes 
that when considering a bank deposit agreement, it should be noted that a natural person – depositors can unilaterally terminate the contract. In 
doing so, the parties may specify in the contract the term within which the amount of the deposit on the first claim is paid. The amount of interest 
payable in connection with the early termination of a bank deposit agreement is equal to the amount of interest determined on demand deposits, 
unless otherwise specified in the contract. As a result, financial services contracts are in most cases bilateral, and therefore both parties have the 
right to withdraw from the transaction only with the mutual consent of the parties. All the above contracts are subject to the general provisions on 
termination of contracts, which are provided by Articles 651–654 of the Civil Code of Ukraine, and are governed by special rules that apply to a 
specific contract.

Key words: contract, termination of contract, financial services contracts, termination of insurance contract, termination of bank deposit 
agreement, termination of bank account agreement, termination of loan agreement, termination of credit agreement.

Постановка проблеми. Становлення України як право-
вої держави, інтеграція до європейської спільноти, перехід 
до ринкової  економіки, необхідність  залучення  іноземних 
інвестицій потребують належного правового регулювання 
договірних  відносин,  розроблення  механізмів  не  лише 
укладення, дії, але і припинення договорів. Припинення (як 
і укладення) договорів має велике практичне значення для 
цивільного обігу, оскільки стосується майнових прав його 
сторін і в багатьох випадках може спричиняти для останніх 
негативні правові наслідки [1, с. 3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Теоре-
тичну  основу  для  написання  статті  становлять  праці 

таких  науковців,  як:  М.В.  Андріанов,  С.М.  Андросов, 
С.М.  Бервено,  Т.В.  Боднар,  А.М.  Блащук,  М.І.  Брагін-
ський, С.Я. Вавженчук, В.В. Вітрянський, С.Д. Гринько, 
О.В.  Дзера,  А.С.  Довгерт,  Ю.О.  Заїка,  І.Р.  Калаур, 
В.М.  Коссак,  Н.С.  Кузнєцова,  С.М.  Лепех,  В.В.  Луць, 
Р.А. Майданик, Л.П. Оплачко, Р.О. Стефанчук, З.В. Ромов-
ська, Є.О. Харитонов, Р.Б. Шишка й інші.

Мета статті полягає  в  дослідженні  питання  припи-
нення договорів про надання фінансових послуг, а також 
їхніх правових наслідків. 

Виклад основного матеріалу.  На  всі  договори  про 
надання  фінансових  послуг,  як  і  на  решту  договорів, 
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поширюються загальні положення ст. ст. 651–654 Цивіль-
ного  кодексу  (далі  –  ЦК)  України,  встановлюються 
загальні правила розірвання договорів. 

Відповідно  до  ст.  651  ЦК  України,  зміна  або  розі-
рвання  договору  допускаються  лише  за  згодою  сторін, 
якщо  інше  не  встановлено  законом  або  договором  [2]. 
Договір  може  бути  змінено  або  розірвано  за  рішенням 
суду  на  вимогу  однієї  зі  сторін  у  разі  істотного  пору-
шення  договору  другою  стороною  та  в  інших  випадках, 
встановлених  договором  або  законом.  Істотним  є  таке 
порушення  стороною  договору,  коли  внаслідок  завданої 
цим шкоди  друга  сторона  значною мірою позбавляється 
того,  на що  вона  розраховувала під  час  укладення  дого-
вору. Відповідно до ч. 5 ст. 653 ЦК України, якщо договір 
змінений або розірваний у зв’язку з істотним порушенням 
договору однією зі  сторін, друга сторона може вимагати 
відшкодування збитків, завданих зміною або розірванням 
договору [2]. Але, окрім цього, існують і спеціальні пра-
вила, які поширюються на конкретний договір, наприклад 
на договір страхування поширюється ст. 997 ЦК України 
та ст. 28 Закону «Про страхування» [3]. 

Щодо договору страхування, то підстави для його при-
пинення  закріплені  у  ст.  28  Закону  України  «Про  стра-
хування»  та ЦК України.  У  ст.  28  Закону України  «Про 
страхування»  зазначаються  підстави  для  припинення  дії 
договору  страхування.  Дія  договору  страхування  при-
пиняється  та втрачає чинність  за  згодою сторін,  а  також 
у разі: 1) закінчення строку дії; 2) виконання страховиком 
зобов’язань перед страхувальником у повному обсязі;  3) 
несплати  страхувальником  страхових  платежів  у  вста-
новлені  договором  строки.  Договір  уважається  достро-
ково  припиненим  у  випадку,  якщо  перший  (або  черго-
вий)  страховий  платіж  не  був  сплачений  за  письмовою 
вимогою страховика протягом десяти робочих днів із дня 
пред’явлення  такої  вимоги  страхувальнику,  якщо  інше 
не  передбачено  умовами  договору;  4)  ліквідації  страху-
вальника – юридичної особи або смерті страхувальника – 
фізичної  особи  чи  втрати  ним  дієздатності,  за  винятком 
випадків, передбачених ст. ст. 22, 23 і 24 Закону України 
«Про  страхування»;  5)  ліквідації  страховика  в  порядку, 
встановленому  законодавством  України;  6)  ухвалення 
судового  рішення  про  визнання  договору  страхування 
недійсним; 7) в інших випадках, передбачених законодав-
ством України. Отже, бачимо, що в Законі України «Про 
старахування»  підстави  для  припинення  договору  більш 
конкретизовано [3]. 

Цілком слушна думка З.Р. Бахрієвої про те, що «треба 
відмітити відсутність логіки в законодавчому положенні, 
відповідно  до  якого  допускається  припинення  дого-
вору шляхом відмови страховика від договору у випадку 
несплати першого страхового платежу. Необхідність вста-
новлення такої підстави взагалі відсутня, тому що згідно 
зі  ст.  983 ЦК України  договір  страхування набирає  чин-
ності з моменту внесення страхувальником першого стра-
хового  платежу.  Тобто  неможливо  припинити  договір, 
який навіть не набув чинності [4, с. 294]. 

Отже, договір страхування буде вважатися укладеним 
за наявності двох фактів: угоди  і сплати страхового пла-
тежу. Як ми знаємо, договір страхування – реальний дого-
вір, тому для набрання ним чинності необхідне виконання 
певних дій (відповідно до ч. 2 ст. 640 ЦК України), а саме: 
сплати  страхувальником  першого  страхового  платежу, 
якщо інше не передбачено договором страхування (відпо-
відно  до  ч.  3  ст.  18  Закону України  «Про  страхування») 
[5, с. 534]. 

Також З.Р.  Бахрієва  зазначає, що «<…> у  ст.  997 ЦК 
України йдеться тільки про відмову від договору страху-
вання, яка відповідно до термінології ст. 651 ЦК України 
є одним  із  способів  (видів) розірвання договорів. А сто-
совно  інших способів припинення договору страхування 
передбачається,  що  договір  припиняється  у  випадках, 

встановлених договором та  законом. А в Законі України 
«Про  страхування»  передбачається,  що  договір  страху-
вання припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, 
а також в інших випадках, встановлених законодавством. 
І колізія між двома законодавчими актами полягає в тому, 
що  ЦК  України  передбачає  встановлення  випадків,  що 
тягнуть за собою припинення договору страхування зако-
ном, а Закон «Про страхування» – будь-якими актами зако-
нодавства» [4, с. 292]. 

Розглянемо припинення договору позики. У ст. 1050 ЦК 
України зазначається, що «у випадках, коли позичальник 
своєчасно не повернув суму позики, він  зобов’язаний за 
період прострочення сплатити суму боргу з урахуванням 
встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, 
а також три проценти річних від простроченої суми, якщо 
інші штрафні санкції не визначені договором» [2]. Необ-
хідно зазначити, що в даному випадку проценти, які необ-
хідно  сплатити,  є  формою  відповідальності  за  простро-
чення виконання грошового зобов’язання. Крім цього, на 
основну суму боргу за договором будуть нараховуватися 
проценти,  визначені  в  договорі  за  користування  грошо-
вими коштами.

Якщо позичальник своєчасно не повернув речі, визна-
чені  родовими  ознаками,  він  зобов’язаний  сплатити  неу-
стойку,  яка  нараховується  від  дня,  коли  речі  мали  бути 
повернуті, до дня їх фактичного повернення позикодавцеві, 
незалежно від сплати процентів, належних йому [5, с. 574]. 
Варто зазначити, що навіть якщо було сплачено неустойку, 
це  є  спеціальною  формою  відповідальності,  її  сплата  не 
звільняє від виконання основного зобов’язання. 

У разі неповернення позичальником суми позики своє-
часно його борг складатиме: 1) суму позики з урахуванням 
встановленого індексу інфляції за весь час прострочення 
грошового  зобов’язання;  2)  проценти  за  позикою,  якщо 
інше не  встановлено договором  або  законом,  нараховані 
відповідно до договору позики або облікової ставки Наці-
онального банку України за весь строк користування пози-
ченими коштами; 3) три проценти річних від простроченої 
суми,  якщо  інший розмір не встановлено договором або 
законом. Індекс інфляції, 3% річних від простроченої суми 
(ст. 625 ЦК України) та проценти за позикою (ст. 1048 ЦК 
України) підлягають сплаті до моменту фактичного повер-
нення боргу [6].

Отже, щоб виконати грошове зобов’язання за догово-
ром позики треба належним чином та своєчасно виконати 
зобов’язання. У разі несвоєчасного виконання та неналеж-
ного виконання договір буде припинений. 

У  разі  належного  виконання  договору  позики,  інакше 
кажучи,  ідеального  виконання  договору  позики,  а  саме 
з  поверненням  позики  зобов’язання  припиняються.  Ана-
лізуючи  цивільне  законодавство  приходимо  до  висновку, 
що  припинення  договору  позики  не  значить  припинення 
зобов’язань за договором позики, тобто одна зі сторін пови-
нна здійснити остаточні розрахунки та сплатити неустойку. 

 Що стосується кредитного договору, то законодавець 
у  ч.  1  ст.  1056 ЦК України  зазначає, що «кредитодавець 
має право відмовитися від надання кредиту частково або 
в  повному  обсязі  в  разі  порушення  процедури  визнання 
позичальника банкрутом або за наявності інших обставин, 
які явно свідчать про те, що наданий позичальникові кре-
дит своєчасно не буде повернений» [2]. Тобто кредитода-
вець має право  відмовитися  від  надання позичальникові 
кредиту, якщо будуть існувати такі обставини, які будуть 
свідчити  про  підвищений  ризик  неповернення  кредиту. 
Аналіз ч. 2 ст. 1056 ЦК України дозволяє нам прийти до 
висновку,  що  позичальник  до  отримання  кредиту  може 
відмовитися від нього, як частково, так  і повному обсязі 
незалежно від будь-яких обставин, але попередньо повідо-
мивши про це кредитодавця [2]. 

Л.І.  Гриник  зауважує,  що  «у  випадку  із  кредит-
ним  договором  сторони  можуть  відмовитися  від  нього  
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за  взаємною  згодою.  В  односторонньому  порядку  від-
мовитися  від  кредитного  договору,  який  є  двостороннім 
правочином,  будь-яка  зі  сторін  за  загальними  принци-
пами цивільного права не може. Лише у  випадках наяв-
ного порушення кредитного зобов’язання стороною інша 
сторона має право частково або в повному обсязі відмо-
витися від виконання зобов’язання, але якщо таке право 
на  односторонню  відмову  передбачено  умовами  кредит-
ного договору або спеціальними законодавчими нормами» 
[7, с. 230].

Відповідно  до  ч.  3  ст.  1056 ЦК України,  кредитода-
вець має право відмовитися від подальшого кредитування 
позичальника  за  договором у  разі  порушення позичаль-
ником  встановленого  кредитним  договором  обов’язку 
цільового використання кредиту [2]. Банк здійснює кон-
троль  за  виконанням  позичальником  умов  кредитного 
договору,  цільовим  використанням  кредиту,  своєчасним 
і повним його погашенням. Банк протягом усього строку 
дії  кредитного  договору  підтримує  ділові  контакти 
з позичальником, проводить перевірки стану збереження 
заставленого  майна.  У  разі  виявлення  фактів  викорис-
тання  кредиту  не  за  цільовим  призначенням  банк  має 
право достроково розірвати кредитний договір, що є під-
ставою  для  стягнення  всіх  коштів  у  межах  зобов’язань 
позичальника  за  кредитним договором у  встановленому 
чинним  законодавством  порядку.  Метою  припинення 
нарахування  відсотків,  штрафів,  пені  є  розірвання  кре-
дитного договору. Тому що тоді, крім суми, призначеної 
за рішенням суду, більше банку боржник нічого не винен. 
Після  розірвання  договору  припиняють  нараховуватися 
відсотки, штрафи, пеня, припиняє діяти договір іпотеки. 
Знімають заборону із предмета іпотеки (застави), людина 
може вільно розпоряджатися своїм майном. Банк не має 
права вимагати щось із поручителів, тому що такий дого-
вір поруки вже не діє [8].

Що стосується договору банківського рахунку, то у ЦК 
України чітко встановлені підстави для його розірвання. 

Зокрема, договір банківського рахунку може бути розі-
рваний за заявою клієнта в будь-який час (ч. 1 ст. 1075 ЦК 
України). Як зазначає Є.О. Харитонов, «заява є підставою 
для  розірвання  договору  банківського  рахунку  та  від-
бувається  закриття  рахунку. У  випадку,  коли  на  рахунку 
є  грошові  кошти,  вони  видаються  клієнтові  або  за  його 
вказівкою  перераховуються  на  інший  рахунок  у  строки 
і в порядку, встановлені банківськими правилами. Датою 
закриття рахунку в такому випадку буде день, наступний 
після проведення останньої операції. У випадку, якщо на 
рахунку немає грошових коштів, то рахунок закривається 
в  той же  операційний  день,  протягом  якого  була  подана 
заява» [5, с. 584].

Банк має право вимагати розірвання договору банків-
ського  рахунку:  1)  якщо  сума  грошових  коштів, що  збе-
рігаються  на  рахунку  клієнта,  залишилася  меншою  від 
мінімального  розміру,  передбаченого  банківськими  пра-
вилами  або  договором,  якщо  така  сума  не  буде  віднов-
лена протягом місяця від дня попередження банка про це;  
2)  у  разі  відсутності  операцій  за  цим  рахунком  про-
тягом  року,  якщо  інше  не  встановлено  договором;  
3) в інших випадках, установлених договором або законом 
(ч. 2 ст. 1075 ЦК України) [2].

Відповідно до п. 20 Інструкції про порядок відкриття, 
використання  і  закриття  рахунків  у  національній  та  іно-
земних  валютах,  поточні  рахунки  клієнтів  банків  закри-
ваються  на  підставі  заяви  клієнта,  а  також  на  підставі 
рішення  відповідного  органу,  на  який  згідно  із  законом 
покладено функції щодо припинення юридичної особи або 
припинення підприємницької діяльності фізичної особи-
підприємця (за заявою ліквідатора, голови або члена лік-
відаційної комісії, управителя майна тощо); у разі смерті 
власника  рахунку-фізичної  особи  та фізичної  особи-під-
приємця  (за  заявою третьої особи,  зокрема спадкоємця); 

за  інших  підстав,  передбачених  законодавством України 
або договором між банком і клієнтом [9].

Згідно із ч. 3 ст. 651 ЦК України, «у разі односторон-
ньої відмови від договору в повному обсязі або частково, 
якщо право  на  таку  відмову  встановлено  договором  або 
законом, договір  є  відповідно розірваним або  зміненим» 
[2]. Що стосується договору банківського рахунку, то мож-
ливе й одностороннє розірвання такого договору, зокрема 
якщо на рахунку клієнта відсутні операції протягом трьох 
років  підряд  та  відсутній  залишок  грошових  коштів  на 
рахунку, банк може відмовитися від договору та закрити 
рахунок клієнта (ч. 4 ст. 1075 ЦК України) [2].

Розглядаючи договір банківського вкладу, варто зазна-
чити,  що  фізична  особа-вкладник  в  односторонньому 
порядку може розірвати договір. Сторони можуть у дого-
ворі визначити строк, протягом якого виплачується сума 
вкладу на першу вимогу. Розмір процентів, що виплачу-
ються у зв’язку з достроковим припиненням дії договору 
банківського  вкладу,  дорівнює  розміру  процентів,  що 
визначені для  вкладів на  вимогу,  якщо  інше не  встанов-
лено в договорі. 

  У  договорі  банківського  вкладу  сторони  можуть 
передбачити умову про продовження дії договору, якщо зі 
спливом  строку  повернення  вкладу  вкладник  не  заявляє 
вимог щодо отримання вкладу. Якщо дана умова в дого-
ворі не передбачена та вкладником не були здійснені дії, 
спрямовані на отримання вкладу, то дія договору вважа-
ється продовженою на умовах вкладу на вимогу [5, с. 577]. 

Характерним для даного договору є те, що закінчення 
договору банківського вкладу не припиняє дію договору, 
оскільки  в  ч.  4  ст.  1060  ЦК  України  визначено,  якщо 
вкладник не заявляє вимог щодо отримання вкладу, то сто-
рони продовжують дію даного договору на умовах вкладу 
на вимогу [2]. 

Однак  на  практиці  виникає  дуже  багато  проблем, 
пов’язаних  із розірванням даного договору. Так, у квітні 
2018  р.  ОСОБА_3  звернувся  до  суду  з  позовом  до ПАТ 
КБ  «Приватбанк»  про  захист  прав  споживача  банків-
ських  послуг,  про  розірвання  договору  та  стягнення 
коштів.  В  обґрунтування  своїх  позовних  вимог  вказав, 
що  19  листопада  2012  р.,  проживаючи  та  працюючи  на 
той час у м. Симферопіль, він подав до ПАТ КБ «Приват-
банк»  заяву  №  SAMDN25000730720263  на  оформлення 
вкладу  «Стандарт,  12  мес.»,  відповідно  до  змісту  якої 
він оформив у банку депозитний вклад на таких умовах: 
сума вкладу – 3 900 доларів США, строком на 366 днів, 
по 19 листопада 2013 р. включно, під 10% річних. Сума 
депозиту – 3 900 + 390,71 = 4 290,71 доларів США зали-
шилась  і  надалі  в  банку  на  його  умовах,  відповідно  до 
п. 4 заяви, без оформлення «додаткової згоди». Станом на 
21 листопада 2013 р. ставка річних відсотків за валютним 
депозитом на 1 рік становила 10%.

Суд  вирішив позов  задовольнити частково.  Розірвати 
договір банківського вкладу № SAMDN25000730720263 від 
19 листопада 2012 р. «Стандарт, 12 мес.», укладений між 
ПАТ  КБ  «ПриватБанк»  і  ОСОБА_3,  та  стягнути  з  ПАТ 
КБ «ПриватБанк» суму вкладу за договором банківського 
вкладу  №  SAMDN25000730720263  від  19  листопада 
2012 р. «Стандарт, 12 мес.» у розмірі 3 900 доларів США, 
що еквівалентно за курсом Національного банку України 
станом на 17 вересня 2018 р. 109 785 грн. У задоволенні 
решти позовних вимог відмовити [10].

Висновки. Отже,  проаналізувавши  вищевикладене, 
варто  зазначити,  що  договори  про  надання  фінансових 
послуг здебільшого є двосторонніми, а тому дві сторони 
мають  право  відмовитися  від  правочину  лише  за  взаєм-
ною згодою сторін. Як винятки ст. 525 ЦК України надає 
таке  право,  якщо  така  відмова  від  зобов’язання  чи  його 
зміна передбачена договором, укладеним між сторонами 
або  законом.  Однак  одностороння  відмова  від  зобов’я-
зання не  звільняє  винну  сторону від  відповідальності  за 
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порушення  зобов’язання. Унаслідок  односторонньої  від-
мови від зобов’язання частково або в повному обсязі від-
повідно  змінюються  умови  зобов’язання  або  воно  при-
пиняється. На  всі  вищенаведені  договори  поширюються 

загальні положення про розірвання договорів, які перед-
бачені ст.  ст. 651–654 ЦК України, а також регулюються 
спеціальними  правилами,  які  поширюються  на  конкрет-
ний договір.
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У статті розглянуто особливості правового регулювання спадкових відносин. З’ясовано, що інститут спадкового права в системі країн 
англосаксонської та континентальної правової системи розуміється по-різному. У країнах англосаксонської правової системи даний 
інститут розуміється як система норм, які регулюють відносини, пов’язані з виконанням адміністратором функцій «особистого представ-
ника» померлого. Спадкоємці отримують від розпорядника свої частки майна після того, як будуть проведені розрахунки із кредиторами 
померлого.

Зроблено висновок, що спадкування за заповітом відіграє провідну роль у всіх закордонних країнах, а спадкування ж за законом 
застосовується лише за умови, коли спадкодавець не залишив заповіту. 

Окреслено основні відмінності, наявні у правовому регулюванні спадкування за заповітом у законодавствах різних держав щодо: 
підстав спадкування, форми та змісту заповіту, заповідальної дієздатності громадянина, скасування заповіту.

З’ясовано, що заповіт у країнах континентального права має більш публічний характер. Водночас у державах англосаксонської сис-
теми він має більш особистий характер. Саме із цієї причини в цих державах достатньо посвідчення заповіту свідками.

У законодавстві закордонних країн відрізняється вік, із якого фізична особа може складати заповіт. Різним є підхід стосовно можли-
вості складання одного заповіту кількома особами (спільного заповіту). Неоднаково виражається у праві різних країн принцип свободи 
заповіту. Зазвичай він обмежується на користь сім’ї спадкодавця.

У законодавстві різних країн інтереси сім’ї спадкодавця забезпечуються за допомогою різних правових інститутів «правa на 
обов’язкову частку» та «права на резерв». Зроблено висновок, що за реалізації права на обов’язкову частку виникає багато проблем, 
наприклад: інші спадкоємці можуть заперечувати щодо виділення такої частки; у встановлених законом випадках суд, ураховуючи певні 
обставини, може зменшити розмір обов’язкової частки тощо. Зазначено переваги «права на резерв» як засобу охорони інтересів сім’ї 
спадкодавця.

Ключові слова: законодавство зарубіжних країн, спадкове право, спадкові відносини, спадкування за законом, спадкування за запо-
вітом, заповіт, підстави спадкування, заповідальна дієздатність, спадкоємці, право на обов’язкову частку у спадщині.

The article considers the features of legal regulation of inheritance relations. It was found that the institution of cage law in the system 
of countries of the Anglo-Saxon and continental legal systems is understood differently. In the countries of the Anglo-Saxon legal system, 
this institution is understood as a system of norms governing relations related to the performance by the administrator of the functions of the 
“personal representative” of the deceased. Heirs receive their shares of property from the manager after settlements with the creditors of the 
deceased are made.

It is concluded that inheritance by will plays a leading role in all foreign countries, and inheritance is legally applied only if the testator has 
not left a will.

He main principles of law are derogated from the legal regulation of recession beyond the law in the laws of the other powers: the state of 
decline, the formation of the law, and the rest of the world.

It’s explained that I will request continental law to be of a more public nature. At the same time, the powers of the Anglo-Saxon system of 
wines were more special in character. For the very reasons of these powers, there is a great deal of dedication to the order of witnesses.

In the legislation of foreign countries, the age at which an individual can make a will differ. The approach regarding the possibility of drawing 
up one will by several persons (joint will) is different. The principle of freedom of will is unequally expressed in the law of various countries. Usually 
it is limited in favor of the testator’s family.

In the laws of different countries, the interests of the testator’s family are ensured through the various legal institutions of “right to an obligatory 
share” and “right to reserve”. It is concluded that when exercising the right to an obligatory share, many problems arise, for example, other heirs 
may deny the allocation of such a share; in cases established by law, the court, subject to certain circumstances, can reduce the size of the 
mandatory share. The advantages of the “right to reserve” are noted as a means of protecting the interests of the testator’s family.

Key words: legislation of foreign countries, inheritance law, inheritance relations, inheritance by law, probate inheritance, testament, grounds 
for inheritance, testamentary legal capacity, heirs, right to obligatory share in inheritance.

Постановка проблеми.  Характерною  рисою  сучас-
ного  світу  є  інтеграційні  процеси,  які  зачіпають  най-
різноманітніші  сфери  міжнародного  та  внутрішньодер-
жавного життя. Переміщення населення з однієї країни 
в іншу є причиною виникнення різного роду правовідно-
син, серед яких значне місце посідають відносини спад-
кування. 

Кількість спадкових справ за участю іноземців збіль-
шується  з  кожним  роком.  У  сучасному  світі  основними 
чинниками,  що  сприяють  виникненню  спадкових  від-
носин  з  іноземним  елементом,  є:  шлюби  з  іноземцями, 
набуття  подвійного  громадянства,  міжнародні  інвести-
ційні  процеси,  економічна  і  лінгвістична  пов’язаність 
регіонів тощо.

Плюралізм правових систем пов’язаний із національ-
ними  правовими  традиціями  кожної  окремої  країни,  які 
значною мірою позначились і на правовому регулюванні 

спадкових правовідносин. Ці особливості зумовлені істо-
ричними, економічними, релігійними, моральними, куль-
турними, соціальними й іншими чинниками. 

Дослідження, що  стосуються  вивчення  закордонного 
досвіду  правового  регулювання  спадкових  відносин, 
зумовлюються потребами вирішення проблемних питань, 
які  виникають  у  спадковому  праві  України.  Детальний 
аналіз міжнародно-правових норм у зазначеній сфері сус-
пільних  відносин  дасть  змогу  запропонувати  конкретні 
зміни щодо  вдосконалення  національного  законодавства 
у сфері правового регулювання спадкових відносин. 

Стан опрацювання проблематики.  Питання  спад-
кового права закордонних країн досліджувались багатьма 
вченими-правознавцями,  серед  яких  М.Ю.  Барщев-
ський,  Є.А.  Васильєв,  О.В.  Гренкова,  Г.К.  Дмітрієва, 
О.Ю. Заіка, В.В. Залеський, О.О. Кармаза, А.С. Комаров, 
М.І. Кулагін, В.П. Мозолін, О.В. Ракул, Ю.О. Шилохвост,  
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Г.С.  Фединяк,  Л.С.  Фединяк,  С.Я.  Фурса,  Є.І.  Фурса, 
К.К. Яічков, Ю.О. Заіка, О.О. Первомайський та інші. 

Метою статті є  вивчення  правового  регулювання 
спадкування  за  заповітом  у  закордонних  країнах,  фор-
мування  пропозицій  запозичення  позитивного  світового 
досвіду в національне законодавство України. 

Виклад основного матеріалу.  Кожна  держава,  неза-
лежно від типу правової системи, має специфічні особли-
вості регулювання спадкових відносин.

Основні розбіжності в урегулюванні спадкових відно-
син полягають у тому, що інститут спадкового права в кон-
тинентальному праві й у країнах загальної системи права 
розглядається по-різному. 

У системі загального права даний інститут розуміється 
як  система  норм,  які  регулюють  відносини,  пов’язані 
з  виконанням  адміністратором  (розпорядником) функцій 
«особистого представника» померлого. Розпорядник, а не 
спадкоємці,  несе  відповідальність  за  своєчасний  та  пра-
вильний розрахунок за боргами спадкодавця. Спадкоємці 
отримують від розпорядника свої частки майна після того, 
як будуть проведені розрахунки із кредиторами померлого 
[1, c. 257]. У системі континентального права під понят-
тям  даного  інституту  прийнято  розуміти  систему  норм, 
які регулюють правонаступництво, де права й обов’язки 
померлого  переходять  безпосередньо  до  спадкоємців. 
Майно померлого без «посередників» переходить до спад-
коємців  за  законом  або  за  заповітом.  Спадкоємці  само-
стійно несуть відповідальність за зобов’язаннями спадко-
давця [1, c. 257]. 

Немає єдності в різних правових системах щодо під-
став спадкування, форми та змісту заповіту, заповідальної 
дієздатності громадянина, скасування заповіту тощо.

Вирішення  спадкових  спорів  зазвичай  породжує 
майнові  відносини,  що  належать  до  системи  відносин 
власності  однієї  держави,  але  взаємодіють  із  системою 
власності  іншої  держави.  Це  дає  підстави  кожному  із 
правопорядків претендувати на врегулювання тих самих 
спадкових  відносин,  якщо  вони  ускладнені  іноземним 
елементом [2].

Вищезазначене свідчить про доцільність дослідження 
норм спадкового права та посилює необхідність правової 
регламентації  спадкування  засобами  міжнародного  при-
ватного права.

Як  і  законодавство України,  законодавство  закордон-
них країн встановлює два порядки спадкування: за зако-
ном  і  за  заповітом.  Спадкування  за  заповітом  відіграє 
провідну роль, спадкування ж за законом застосовується, 
якщо спадкодавець не залишив заповіту. 

Одним із найважливіших питань спадкування за запо-
вітом є питання визначення форми заповіту. 

У законодавстві країн континентального права виділя-
ють такі форми заповіту: 

1)  власноручний  заповіт  –  заповіт,  написаний  запові-
дачем,  підписаний  ним  самостійно.  Ця  форма  є  найбільш 
поширеною  через  простоту  впорядкування  і  можливості 
дотримання таємниці заповіту [3, c. 3]. Укладення олографіч-
ного  (власноручного)  заповіту  передбачено  законодавством 
Німеччини, Польщі, Франції та деяких інших країн [4, c. 44];

2)  заповіт  у формі  публічного  акта  є  заповітом,  зро-
бленим  відповідно  до  встановленої  законом  процедури 
за  участю  офіційної  посадової  особи,  найчастіше  такою 
особою виступає нотаріус. У Франції заповіт складається 
за участю двох нотаріусів (або одного при двох свідках), 
у Швейцарії  –  за  участю  однієї  посадової  особи  і  двох 
свідків,  у  Німеччині  заповідач  диктує  нотаріусу  свою 
останню волю або передає йому письмовий документ  із 
повідомленням, що в ньому міститься його остання воля, 
в Італії публічний заповіт приймає нотаріус у присутності 
двох свідків [5, c. 177–178]; 

3)  таємним  (секретний)  уважається  заповіт,  складе-
ний  заповідачем  і  в  запечатаному  вигляді  переданий  на 

зберігання нотаріусу, зазвичай у присутності свідків. Дана 
форма заповіту дозволяє забезпечити таємницю заповіту 
та  його  схоронність,  проте може містити певні  розпоря-
дження, які мають подвійне тлумачення або є протизакон-
ними [3, c. 4]. 

Норми  цивільних  кодексів  багатьох  країн  світу  вже 
протягом  тривалого  часу  надають  можливість  спадко-
давцеві  розпорядитися  своїм  майном  на  випадок  смерті 
шляхом  складання  секретного  (таємного,  або  закритого) 
заповіту [6, c. 77]. Так, відповідно до ст. 1367 Цивільного 
кодексу  Грузії,  за  бажанням  заповідача  свідки  посвідчу-
ють  заповіт  без  ознайомлення  з  його  змістом  (закритий 
заповіт). У такому разі свідки мають бути присутніми під 
час  складення  заповіту.  Під  час  посвідчення  закритого 
заповіту свідки мають вказати, що заповіт складено осо-
бисто заповідачем у їх присутності, але його зміст їм неві-
домий [7].

Так,  згідно  зі  ст.  727  Цивільного  кодексу  Квебеку, 
у присутності двох повнолітніх свідків заповідач заявляє, 
що  представлений  письмовий  документ,  зміст  якого  він 
може не розголошувати, є його заповітом; після цього він 
і свідки підписують заповіт.

Що  стосується  країн  загального  права,  то,  на  від-
міну  від  країн  континентального  права,  законодав-
ство  цих  країн  зазвичай  встановлює  вимогу  письмової 
форми заповіту  і підписання  заповіту  заповідачем. Так, 
у ст. 9 Закону Англії про заповіти 1837 р. зазначено, що 
заповіт  складається  в  письмовій  формі,  підписується 
заповідачем чи іншою особою за його вказівкою, засвід-
чується не менш ніж двома свідками в його присутності. 
Дозволяється поєднання рукописного та машинного тек-
стів [8, с. 1096–1097].

Отже, заповіт у формі публічного акта не набув поши-
рення у країнах загального права, на відміну від європей-
ських  країн,  набагато  важливішим  у  цих  країнах  є  факт 
волевиявлення заповідача, а не його державна реєстрація 
чи посвідчення посадовими особами.

Щодо  надзвичайного  заповіту  (заповіт  у  надзвичай-
них  умовах),  то,  наприклад,  за  законодавством  Польщі, 
допускається  вчинення  такого  заповіту  в  усній  формі 
у  присутності  трьох  і  більше  свідків.  Проте,  відповідно 
до ст. 955 Цивільного кодексу Польщі, спрощений заповіт 
втрачає чинність після спливу шести місяців із часу, коли 
відпали обставини, які унеможливлювали складення запо-
віту у звичайній формі [9].

Таку саме можливість передбачає і законодавство Іспа-
нії, але з обмовкою, що вчинення усного заповіту можливе 
лише під час бойових дій (в умовах невідворотної небез-
пеки). 

Спадкове  право  Франції  містить  поняття  приві-
лейованих  заповітів,  відносячи  до  останніх  заповіт 
військовослужбовця;  заповіт  під  час  епідемії;  заповіт, 
учинений  у  момент  перебування  на  острові,  розташо-
ваному в європейській частині Франції або заморських 
департаментах, де немає нотаріусів;  заповіт, учинений 
у момент перебування у відкритому морі; заповіт, учи-
нений  громадянами  Франції  в  момент  перебування  за 
кордоном [4, с. 45].

У  §  2250  німецького  Цивільного  уложення  зазна-
чено, що особа, яка внаслідок настання певних обставин 
перебуває  в місцевості,  відрізаній  від  зовнішнього  світу,  
а  також  особа,  якій  загрожує  смертельна  небезпека, 
можуть скласти заповіт шляхом усної заяви у присутності 
трьох свідків [10]. 

Цивільний кодекс Угорщини визначає умови, за дотри-
мання  яких  усний  заповіт  набуває  чинності:  1)  остання 
воля  повинна  бути  виражена  в  повному  обсязі;  2)  при-
сутність під час висловлення волевиявлення двох свідків; 
3)  свідки  повинні  володіти  мовою,  якою  висловлюється 
волевиявлення; 4) заповідач повинен заявити, що вислов-
лене волевиявлення є його заповітом [8, с. 1100]
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Отже, можна зробити висновок, що заповіт у країнах 
континентального права має більш публічний характер – 
це немов би декларація  останньої  волі  особи перед  сус-
пільством. Водночас у державах англосаксонської системи 
він має більш особистий характер. Саме  із цієї причини 
в цих державах достатньо посвідчення заповіту свідками.

У законодавстві закордонних країн відрізняється віко-
вий  ценз  стосовно  права  на  здійснення  заповідального 
розпорядження. 

Тестаментоздатність у більшості країн континенталь-
ної Європи наступає з 18 років. Проте існують і винятки. 
У  §  2229 Цивільного  уложення Німеччини допускається 
складення  заповіту неповнолітньою особою, яка досягла 
16 років [11, с. 264].

Відповідно  до  ст.  904  Цивільного  кодексу  Франції, 
особа,  яка  досягла  шістнадцятирічного  віку  і  не  звіль-
нена з-під батьківської влади, може розпоряджатися лише 
половиною  того  майна,  яким  вона  могла  б  розпоряджа-
тися, якщо б досягла повноліття [12, c. 114].

У Словенії фізичні особи мають право на здійснення 
заповідальних  розпоряджень  із  15  років,  в  Іспанії  –  із 
14  років.  Право  Швейцарії  допускає  часткову  спадкову 
дієздатність із 18, а повну із 20 років [13, c. 49].

За  Цивільним  кодексом  Угорщини  заповіт  можуть 
складати особи  з  обмеженою дієздатністю,  якою володі-
ють неповнолітні, які не досягли 14-річного віку, а також 
повнолітні, над якими встановлено піклування в судовому 
порядку [8, с. 1098].

В Англії здатність до складання заповіту визначається 
із 21-го року  (за винятком осіб, що перебувають у лавах 
збройних сил,  і моряків, що перебувають у плаванні, які 
отримують таке право із 14 років) [11, c. 164]. 

У  більшості штатів  США  здатність  складати  заповіт 
виникає  з  досягненням  18  років,  проте  в  деяких штатах 
(Джорджія) – із 14 років [2, c. 9]. 

В Україні право на заповіт має фізична особа з повною 
цивільною дієздатністю, тобто із 18 років.

Різним  є  підхід  стосовно  можливості  складання 
одного  заповіту  кількома  особами  (спільний  заповіт). 
Законодавство  деяких  країн  допускає  вчинення  такого 
заповіту  двома  і  більше  особами  незалежно  від  наяв-
ності  подружнього  або  родинного  зв’язку.  Так,  напри-
клад, за законодавством Швеції та Данії спільний заповіт 
може бути складений особами, що перебувають у близь-
ких  стосунках.  Цивільним  законодавством  Німеччини 
дозволяється вчинення спільного заповіту особами, які 
зареєстровані  як  співмешканці. Досить поширений  так 
званий берлінський заповіт (Berliner Testament), у якому 
подружжя вказують спадкоємцями один одного і водно-
час установлюють осіб, які успадкують їхнє майно після 
смерті обох [10]. 

Відповідно  до  ст.  1347  Цивільного  кодексу  Грузії, 
подружжя може скласти спільний заповіт щодо взаємного 
спадкування, який може бути скасований на вимогу одного 
з подружжя, але за життя чоловіка та жінки [7, c. 74].

У  ст.  604  Цивільного  закону  Латвійської  Республіки 
дозволено вчинення заповіту, коли одним спільним актом 
дві або більше осіб призначають себе спадкоємцями сто-
совно один одного (так званий взаємний заповіт). Причому 
якщо один зі спадкодавців скасовує взаємний заповіт, або 
його заповідальне розпорядження з якихось причин утра-
чає чинність,  це не  впливає на дійсність  розпорядження 
інших заповідачів [14, c. 119]. 

Взаємні заповіти відомі у праві Англії, США [15, с. 376].
Для  права  Болгарії,  Нідерландів,  Італії,  Франції 

та  Польщі  заповіт  –  односторонній  акт,  тому  двоє  чи 
більше  осіб  не  можуть  викласти  свою  волю  в  одному 
документі  незалежно  від  того,  на  чию  користь  заповіт 
складався [14, c. 119]. 

За законодавством України можливе складання спіль-
ного заповіту лише подружжям. 

Неоднаково виражається у праві різних країн принцип 
свободи  заповіту.  Зазвичай  він  обмежується  на  користь 
сім’ї спадкодавця [16, с. 345–346].

Спадкове право Польщі  (ст.  991 Цивільного кодексу) 
включає  до  кола  спадкоємців,  що  мають  право  на 
обов’язкову частку у спадщині, непрацездатних низхідних 
(зокрема,  малолітніх  дітей),  непрацездатного  подружжя 
та непрацездатних батьків, які, незалежно від змісту запо-
віту, отримують 2/3 частини, яку б вони отримали в разі 
спадкування за законом. 

Австрійське законодавство зараховує до обов’язкових 
спадкоємців дітей спадкодавця, а за їх відсутності – його 
батьків,  а  також  одного  з  подружжя.  Під  дітьми  мають 
на  увазі  також  внуків  і  правнуків,  а  під  батьками –  усіх 
бабів і дідів. Обов’язкова частка кожної дитини й одного 
з подружжя становить половину того, що належало б кож-
ному з них за спадкування за законом. Допускається змен-
шення  обов’язкової  частки  у  спадщині,  якщо  особа,  яка 
має право на її отримання, та спадкодавець ніколи не пере-
бували у близьких відносинах, що зазвичай існують у сім’ї 
між подібними родичами. Однак зазначене право не може 
бути  реалізоване,  якщо  заповідач  безпідставно  відхилив 
здійснення права на особисте спілкування з особою, яка 
має право на отримання обов’язкової частки у спадщині 
(§ 773а Цивільного кодексу Австрії).

За законодавством Іспанії право на обов’язкову частку 
у спадщині мають діти і їхні нащадки. Розмір обов’язкової 
долі дітей становить 2/3 долі, яку вони б отримали в разі 
спадкування за законом. Обов’язкова доля батьків і їхніх 
висхідних становить половину долі, яку б вони отримали 
в  разі  спадкування  без  заповіту. Ця  доля  буде  зменшена 
до  1/3,  якщо  ця  категорія  спадкоємців  буде  конкурувати 
з пережившим чоловіком чи дружиною [17].

У Швейцарії правом на обов’язкову частку у спадщині 
наділені низхідні родичі спадкодавця, його батьки та вдова 
(вдівець).  Позбавити  спадкоємця  права  на  обов’язкову 
частку у спадщині можна, однак за умови, що він учинив 
злочин щодо  спадкодавця  чи  його  близьких  родичів  або 
грубо  порушив  обов’язки,  покладені  на  нього  законом 
щодо спадкодавця та його сім’ї [7, c. 67–68].

Згідно  із  Цивільним  кодексом  Угорщини,  незалежно 
від  змісту  заповіту  обов’язкова  частка  належить  дітям 
(зокрема,  усиновленим),  внукам, правнукам спадкодавця 
та його пережившому з подружжя, а також батькам, якщо 
в момент відкриття спадщини вони є спадкоємцями запо-
відача за законом. Позбавлення обов’язкової частки спад-
щини  допускається  за  наявності  діючого  заповідального 
розпорядження спадкодавця, у якому прямо вказана при-
чина позбавлення спадкової частки [8, с. 1103]

Мусульманське  право  значно  обмежує  свободу  запо-
віту. Основним тут  є  спадкування  за  законом. Спадкода-
вець не може змінити встановлений правом порядок спад-
кування  і  може  розпорядитися  в  заповіті  лише  третьою 
частиною спадкового майна на користь осіб, які не входять 
у коло спадкоємців за законом. Відсутня рівність чоловіка 
і жінки: жінка може отримати лише половину долі чоло-
віка; спадкоємцями не можуть бути особи, які належать до 
інших релігій чи віросповідань [18, c. 174].

У  спадковому  праві  країн  Тропічної  Африки  частіше 
за  все  визначено,  що  спадок  ділиться  між  найближчими 
родичами  померлого.  Традиційно  спадкує  старший  син 
або сини спадкодавця. Якщо таких немає – старша дочка. 
Лише в деяких країнах чоловіку (дружині), який пережив, 
надається  право  отримати  половину  майна  померлого. 
У  полігамних  сім’ях жінки  отримують  долі,  які  залежать 
від  кількості  дітей  у  кожної  з  них.  За  окремим  порядком 
спадкуються сільськогосподарські землі, врожай і домашня 
худоба: на їх спадкування впливають право чи звичай гро-
мади, племені, релігії, секти померлого [18, c. 175].

Відповідно  до  законодавства  України,  заповідач  має 
право  заповідати  своє  майно  будь-якій  особі:  як  тій,  
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що входить до кола спадкоємців за законом, так і сторонній 
особі, яка не перебуває із заповідачем у родинних відноси-
нах. Варто зазначити, що для набуття статусу спадкоємця 
недостатньо самого факту наявності  заповіту на користь 
певної особи. Необхідна також і відсутність фактів недо-
бропорядної  поведінки  спадкоємців  стосовно  спадко-
давця. У ст. 1224 Цивільного кодексу України передбачено 
перелік обставин, за наявності яких особа може бути усу-
нена від права на спадкування [23].

У  законодавстві  деяких  закордонних  країн  у  спадко-
вому майні виділяють дві частки: вільну та резервну. Так, 
наприклад, за законодавством Франції майно спадкодавця 
поділяється на таке, що перебуває в його вільному розпо-
рядженні (quotite disponible),  і так звану резервну частку 
(reserve). У Франції діти заповідача мають статус так зва-
них  захищених  спадкоємців,  і  за  ними  в  обов’язковому 
порядку резервується певна частка майна  (Reeserve Lee-
gale). Позбавити рідних чи усиновлених дітей спадщини 
неможливо  за  жодних  умов.  Якщо  спадкодавець  жив 
у новому шлюбі, на його дітей від цього шлюбу нарівні 
з  дітьми  від  попередніх  шлюбів  поширюється  право  на 
успадкування  майна  своїх  батьків,  але  це  не  стосується 
вітчима і мачухи. Щоб вступити у права на спадщину, вік 
дітей значення не має. Якщо у спадкодавця одна дитина, 
її  частка  становить половину  вартості майна;  якщо двоє 
дітей, їм відходять дві третини; якщо троє – три четвертих 
тощо. У разі відсутності дітей спадщина відходить іншим 
членам сім’ї за умови, що вони кровні родичі спадкодавця 
(брати,  сестри,  племінники  і  племінниці) Тобто  зарезер-
вована частка передається лише в межах кровної рідні за 
висхідною лінією [19, с. 16]. 

Резервна  частина,  яка  обмежує  право  спадкодавця 
вільно розпоряджатися своїм майном у заповіті, не може 
перевищувати 3/4 майна. Спадкоємці не можуть відмови-
тись від резервної частини (якщо вони не відмовляються 
від правонаступництва) [20]. 

Бельгійський закон визнає принцип резервних частин, 
згідно з яким мінімальна частина (зарезервована частина) 
спадщини повинна передаватися дружині, дітям, батькам 
загиблого. Ця резервна частина становить половину спад-
щини,  якщо  є  одна  дитина  (або  її  нащадки),  2/3  –  якщо 
є  дві  дитини,  3/4  –  якщо  є  троє  або більше дітей. Якщо 
немає  нащадків  або  подружнього  партнера,  тоді  батько 
і  мати мають  право  на  чверть  спадщини. Друга  сторона 
завжди отримує право на користування принаймні поло-
виною активів, що входять у спадщину. Ця половина буде 
містити майно, до якого належать будинок і речі домаш-
нього  вжитку.  Якщо  заповідач  вирішив  не  враховувати 
резервної  частини  до  свого  заповіту,  а  спадкоємці  пого-
джуються, поважаючи його бажання, то заповіт може бути 

правомірний. Але  спадкоємці,  резервна  частина  яких  не 
була дотримана і які мають намір вимагати її, мають право 
порушити справу в порядку зменшення спадщини на роз-
мір резервної частки [21]. 

Відповідно  до  чеського  законодавства  резервна  час-
тина може  становити  всю нерухомість. Розмір  резервної 
частини  залежить  від  віку  бенефіціара  (неповнолітній/
дорослий)  та кількості  спадкоємців. Бенефіціари резерв-
ної частини не можуть відмовитися від частки резервної 
частини. У них є лише можливість прийняти або відмо-
витися від усієї спадщини, але в межах угоди про право-
наступництво  між  спадкоємцями  одержувач  резервної 
частини може погодитися на отримання меншої частини 
майна, ніж він/вона має право. Друга сторона подружжя 
не має права на будь-яку резервну частину. Спадкоємець 
набуває цього статусу за рішенням нотаріуса, який висту-
пає в ролі судового уповноваженого. Це рішення набуває 
чинності із дня смерті, навіть якщо рішення буде видано 
пізніше. Спадкоємець  несе  особисту  відповідальність  за 
борги  померлого  відповідно  до  вартості  майна,  отрима-
ного ним [22].

Отже,  у  законодавстві  не  всіх  закордонних  країн 
обов’язкова  частка  виконує  забезпечувальну  функцію. 
У  деяких  державах  до  кола  обов’язкових  спадкоємців 
включаються особи незалежно від їхньої працездатності. 

Висновки. Отже,  у  закордонних країнах для  захисту 
прав  спадкоємців  використовуються  різні  правові  інсти-
тути: «право на обов’язкову частку» та «право на резерв».

Право  на  обов’язкову  частку  реалізується  шляхом 
пред’явлення до спадкоємців вимоги про виплату ними 
грошового  еквівалента  частки  зі  спадкової  маси.  Якщо 
інші спадкоємці заперечують проти видачі свідоцтва про 
право на спадщину на обов’язкову частку, то вони мають 
право звернутися з відповідним позовом до суду. Отже, 
під  час  реалізації  права  на  обов’язкову  частку  виникає 
багато  проблем,  наприклад:  інші  спадкоємці  можуть 
заперечувати щодо виділення такої частки; у встановле-
них законом випадках суд, ураховуючи певні обставини, 
може  зменшити  розмір  обов’язкової  частки  тощо.  Під 
час реалізації права на резерв таких проблем не виникає. 
Адже ще за життя спадкодавця його майно поділяють на 
резерв та вільну частку. Спадкодавець мають право роз-
поряджатися лише майном, яке становить вільну частку. 
Частина  резерву  призначена  для  найближчих  родичів 
спадкодавця  і  переходить  до  них  у  разі  смерті  спадко-
давця. Отже, права сім’ї спадкодавця у країнах, де засто-
совують «право на резерв» як спосіб охорони прав сім’ї 
спадкодавця,  захищені  краще.  Тому  пропонуємо  засто-
совувати зазначений спосіб забезпечення інтересів сім’ї 
спадкодавця і в Україні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Міжнародне приватне право : підучник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / за ред. В.П. Жушмана, І.А. Шуміло. 

Харків : Право, 2011. 320.
2. Кармаза О.О. Спадкування у сучасному міжнародному приватному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ,  

2006. 14 с.
3. Підопригора О.А. Заповіт як підстава спадкування. Вісник Запорізького державного університету. 2003. № 1. С. 1–5.
4. Бунятова Ф.Д. Привилегированное завещание во французском гражданском праве. Нотариальный вестникъ. 2013. № 2. С. 45–47.
5. Скрипник О.В. Форма заповіту за законодавством України та держав Західної Європи: порівняльний аналіз. Актуальні проблеми 

політики : збірник наукових праць / керівн. авт. кол. С.В. Ківалов ; відп. за вип. Л.І. Кормич. Одеса : Фенікс, 2009. Вип. 36. С. 172–180.
6. Калаур І.Р. Сучасні тенденції щодо форми заповіту цивільне право та цивільний процес: актуальні питання. Приватне право і 

підприємництво. 2016. Вип. 16. С. 76–79.
7. Кухарєв О.Є. Спадкове право України : навчальний посібник. Київ : Алерта, 2013. 328 с. URL: http: // kafedr.at.ua /_bd/2/217.pdf.
8. Основные институты гражданского права зарубежных стран / отв. ред. В.В. Залесский. Москва : Норма, 2009. 1184 с.
9. Кернична С. Форма заповіту як обов’язкова умова його дійсності в українському законодавстві та законодавстві окремих європей-

ських країн (Франції, Німеччини, Польщі). URL: // http://dspace.nbuv.gov.ua.
10. Гражданское уложение Германии. Вводный закон к Гражданскому уложению. Перевод с нем. / научн. ред. : Н.Г. Елисеев, 

А.Л. Маковский, Т.Ф. Яковлева ; введ.: В.М. Бергман. Москва : Волтерс Клувер, 2004. 816 с. 
11. Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право : підручник. Київ : Атіка, 2003. 544 с.
12. Антоненко-Куличенко Н.С. Вопросы завещательной дееспособности при составлении завещания с наличием иностранного эле-

мента. Юридическая наука и правоохранительная практика. 2012. № 2.
13. Міжнародне приватне право. Особлива частина : підручник / за ред. А.С. Довгерта, В .І. Кисіля. Київ : Алерта, 2013. 400 с.
14. Блинков О.Е. Многосторонние завещания в наследственном праве зарубежных стран. Современное право. 2008. № 11. С. 117–120.



142

№ 1 2020
♦

15. Міжнародне приватне право / за ред. Р.Д. Дмитрієва. 2-ге вид. перероб. і доп. Москва : Проспект, 2004. 688 с.
16. Павлова І.У. Міжнародне приватне право : підручник. Москва : Эксмо, 2005. 752 с.
17. Супрунович А.В. Колізії спадкування у міжнародному приватному праві. URL: http://www.rusnauka.com.
18. Вусенко Ю.В. Проблеми спадкових відносин у міжнародному приватному праві. Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. 2013. С. 173–175.
19. Тучак Т.В. Податок на спадщину та дарування у Франції. Формування ринкових відносин в Україні. 2008. № 12 (91). С. 15–19.
20. Французький цивільний кодекс 1804 р. URL: www.ipsub.udsu. ru/download/kafedra.../fgk.doc. 1.
21. Private law codifications in Belgium. 2012. № 2. P. 112–118. URL: https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/taiwan2012Heir-

bautandSt.
22. Inheritance tax and law in Czech Republic. URL: https://www.globalpropertyguide.com/Europe/Czech-Republic/Inheritance.
23. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. Ст. 356.



143

Порівняльно-аналітичне право
♦

УДК 340.5

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

PECULIARITIES OF LEGAL REGULATION OF SURROGACY  
IN UKRAINE AND ABROAD

Ахмедова А.О.,
студентка II курсу

міжнародно-правового факультету
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Стаття присвячена вивченню проблемних питань правового регулювання організації та діяльності інституту сурогатного материнства 
в національному та закордонному законодавстві. Інститут сурогатного материнства як складова частина репродуктивної медицини нате-
пер є одним із головних способів лікування безпліддя, за допомогою застосування допоміжних репродуктивних технологій. 

 Аналізу піддаються питання, пов’язані з особливостями правового регулювання сурогатного материнства в законодавстві закордон-
них країн, відповідно до форм регулювання законом сурогатного материнства. Зокрема, проаналізовано законодавство Великобританії 
у сфері сурогатного материнства, а саме Закон про сурогатне материнство 1985 року, Закон «Про запліднення та ембріологію людини», 
виокремлені основні особливості укладання договорів про сурогатне материнство та передачу батьківських прав від сурогатної матері до 
біологічних батьків дитини у Великобританії. Було проаналізовано законодавство Ізраїлю про гестаційне сурогатство. У процесі роботи 
розглянуто «Закон про укладення угод про виношування дитини», особливості договору про надання послуг сурогатного материнства, 
виокремлено низку вимог, які висуваються до сурогатної матері в Ізраїлі. Детальному аналізу піддається законодавство Індії, пов’язане із 
суроганими послугами, розглянуто основні положення законопроєкту про сурогатне материнство 2019 року, вимоги до процедури суро-
гатства, кримінальну відповідальність за порушення чинного індийського законодавства. 

У статті звертається увага на законодавче регулювання стандартів, вимог, критеріїв чинного українського законодавства у сфері 
гестаційного сурогатного материнства. На основі аналізу чинного законодавства формулюються висновки щодо нагальної необхідності 
подальшого вдосконалення правового регулювання українського медичного законодавства щодо сурогатного материнства, створення 
окремого закону, який буде регулювати суто процедурні питання і відносини цієї сфери медицини. 

Ключові слова: медичне право, сурогатне материнство, гестаційне сурогатство, традиційне сурогатство, репродуктивна медицина, 
допоміжні репродукційні технології. 

The article is devoted to problematic issues of legal regulation of organization and activities of the Institute of surrogate motherhood in the 
national and foreign legislation. The Institute of surrogate motherhood as a component of a reproductive medicine today is one of the main ways 
of treatment of infertility using assisted reproductive technologies. 

 Analyzed issues related to the peculiarities of legal regulation of surrogate motherhood in the legislation of foreign countries, according to 
the forms of the relation of the law to surrogacy. In particular, it analyses the UK legislation in the field of surrogacy, namely, the Law on surrogacy 
in 1985, a law “On the fertilization and embryology of the human”, highlighted the main features of contracts of surrogate motherhood, and the 
transfer of parental rights from a surrogate mother to its biological parents of the child in the UK. We also analyzed the legislation of Israel on 
gestatie surrogacy. In the process, considered the “Law on the conclusion of agreements on carrying a child”, and features of the contract on 
the provision of services of surrogacy, highlighted a number of requirements that apply to a surrogate mother in Israel. A detailed analysis is 
subjected to the laws of India related to Saganami services, in particular, the main provisions of the bill about surrogacy 2019, the requirements 
to the procedure of Surovtseva and criminal liability for violation of applicable Indian laws. 

The article draws attention to the legislative regulation of standards, requirements, criteria, the existing Ukrainian legislation in the field of 
gestational surrogacy. Based on the analysis of the current legislation draws conclusions about the necessity of further improvement of legal 
regulation of the Ukrainian medical legislation regarding surrogacy, the creation of a separate law to govern purely procedural issues and the 
relationship of this medicine. 

Key words: medical law, surrogacy, gestatie surrogacy, traditional surrogacy, reproductive medicine, assisted reproductive technology.

Постановка проблеми. Однією з найважливіших про-
блем людства є зниження чисельності населення, що зумов-
лено цілою низкою причин. Вагоме місце серед них нале-
жить скороченню репродуктивного потенціалу нації, що має 
наслідком поширення безпліддя. Але за останні десятиліття 
репродуктивна  медицина  зробила  декілька  важливих  кро-
ків на шляху до вирішення цієї проблеми. Натепер одним 
зі способів лікування безпліддя є застосування допоміжних 
репродуктивних  технологій  (далі  –  ДРТ),  що  передбачає 
комплекс  методик,  спрямованих  на  сприяння  репродукції 
людини.  Одним  із  різновидів  репродуктивних  технологій 
є сурогатне материнство. Застосування цього способу ліку-
вання безпліддя  є  досить проблемним, оскільки він поро-
джує  суперечності  між  противниками  та  прихильниками 
цієї  ідеї. Одні схиляються до думки, що це є порушенням 
моральних  принципів,  інші ж  розглядають  це  як шанс  на 
створення сім’ї. Усі ці розбіжності відображено у правовому 
регулюванні сурогатного материнства, за яким одні країни 
визнають його як спосіб лікування безпліддя, а решта зако-
нодавчо забороняють застосовувати цю процедуру.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 
регулювання  відносин  сурогатства  досліджували  такі 
спеціалісти:  Д.  Айвар,  В.  Ватрас,  Я.  Верес,  А.  Голова-

щук, Етті Самама, Йенс Хартман, Н. Квіт, Л. Красницька, 
О. Мітрофанова,  Нуфар  Ліпкін,  О.  Оніщенко,  З.  Ромов-
ська, М. Сопель, Т. Сорокіна, І. Чеховська.

Мета статті полягає  в  аналізі  нормативно-правових 
актів  закордонних  країн,  які  регулюють  відносини,  що 
виникають у процесі застосування процедури сурогатного 
материнства,  та  встановлення проблем,  які  перешкоджа-
ють реалізації цього права.

Виклад основного матеріалу.  Відповідно  до  «Слов-
ника юридичних термінів», сурогатне материнство – це вид 
допоміжної  технології  виробництва потомства  (репродук-
тивної технології), за якого запліднена яйцеклітина матері, 
нездатною народжувати, поміщається в організм генетично 
сторонньої жінки, яка виношує і народжує дитину не для 
себе,  а  для  бездітної  пари. Вирізняють  два  види  сурогат-
ного  материнства:  традиційне  й  гестаційне.  Традиційне 
передбачає, що сурогатна мати є і біологічною, і генетич-
ною матір’ю народженого, тоді як за гестаційного материн-
ства жінка є лише біологічною матір’ю дитини.

Правоверегулювання сурогатного материнства зумов-
лено  особливостями  законодавства  тієї  чи  іншої  країни. 
Виокремлюють такі форми ставлення закону до сурогат-
ного материнства:
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1.  Альтруїстичний  –  передбачає  надання  дозволу  на 
некомерційне сурогатне материнство, тобто сплачуються 
тільки поточні витрати сурогатної матері, а оплата самої 
послуги забороняється. Даний вид характерний для Вели-
кобританії, Канади, Ізраїлю, Данії, Бельгії, Індії.

2. Дозвільний – надання  згоди як на  комерційне,  так 
і  на  некомерційне  сурогатне  материнство.  Прикладами 
можуть слугувати Україна, Росія, Південно-Африканська 
Республіка, Сполучені Штати Америки (крім штатів Нью-
Гемпшир і Вірджинія), Грузія. 

3.  Заборонний  –  накладення  табу  на  будь-який  вид 
сурогатного материнства. Характерний для країн, які вва-
жають цю методику лікування безпліддя такою, що супе-
речить морально-етичним принципам. Такими державами 
є: Австрія, Німеччина, Франція, Італія, Швейцарія, Норве-
гія, Пакистан [1, с. 61–63]. 

Законодавство Великобританії загалом дозволяє суро-
гатство,  але  вважає  незаконними  деякі  окремі  аспекти, 
пов’язані з ним. Відповідно до ст. 2 (1) Закону про суро-
гатне материнство 1985 р., забороняється укладання дого-
ворів  про  сурогатне материнство  на  комерційній  основі, 
такі угоди не підлягають виконанню  і визнаються судом 
недійсними [2]. Кримінальним правопорушенням є залу-
чення третьої сторони до переговорів щодо домовленості 
про  сурогатство,  виняток  становлять  некомерційні  аген-
ства.  У  Великобританії  заборонено  оплачувати  послуги 
сурогатної матері, крім покриття її фактичних витрат, що 
визначається Законом як «розумна оплата». Відповідно до 
ст. 3 (1) цього ж Закону, заборонено розміщення реклами, 
у  якій міститься  вказівка, що особа може  сприяти  укла-
денню  договору  стосовно  сурогатного  материнства  або 
бути  учасником  таких  переговорів  за  винагороду.  Дане 
положення  стосується  також розміщення  оголошень про 
надання послуг сурогатної матері. У разі порушення цієї 
статті власник відповідного видання чи поширювач даної 
інформації  в  мережі  Інтернет  підлягають  кримінальній 
відповідальності.

Згідно  із  гл.  33  Закону  «Про  запліднення  та  ембрі-
ологію людини»  від  2008  р.,  сурогатна мати  є  законною 
матір’ю  дитини.  Щодо  батька,  то  відповідно  до  гл.  35, 
законним батьком дитини є чоловік сурогатної матері [3]. 
Якщо  жінка  незаміжня,  то  батьком  уважається  чоловік, 
який  уклав  із  нею  договір.  Але  законодавство  передба-
чає передачу батьківських прав  від  сурогатної матері  до 
біологічних  батьків  у  судовому  порядку.  У  такому  разі 
сурогатна матір повинна дати згоду на передачу батьків-
ства не раніше ніж за шість тижнів та не пізніше шести 
місяців. Але цього недостатньо для оформлення «батьків-
ського наказу». Верховний Суд  встановлює низку  вимог 
для увхалення цього рішення: передусім дитина повинна 
народитися  внаслідок  передачі  сурогатній  матері  ембрі-
она; щонайменше один  із подружжя є біологічним бать-
ком дитини; заява на отримання батьківських прав подана 
чоловіком і дружиною разом; кожному заявнику не менше 
вісімнадцяти  років;  наявність  підтвердження,  що  суро-
гатній матері не надавалася жодна винагорода  за надану 
послугу, крім «розумної оплати». У разі дотримання всіх 
цих умов суд оформлює відповідне рішення про передачу 
дитини її новоспеченим батькам.

У 1966 р. уряд Ізраїлю легалізував гестаційне сурогат-
ство відповідно до «Закону про укладення угод про вино-
шування  дитини». Цей  Закон  передбачає, що  послугами 
сурогатного материнства можуть скористатися виключно 
жінки,  які  не можуть  народити  дитину,  або можуть,  але 
це становить загрозу для їхнього здоров’я. У цьому нор-
мативно-правовому  актів  зазначено  низку  вимог,  які 
висуваються  до  сурогатної  матері.  По-перше,  вона  не 
може  бути  донором  яйцеклітини;  по  друге,  сурогатна 
матір повинна сповідувати ту ж релігію, що й біологічні 
батьки; по-третє, вона не може відмовитися від угоди за її 
укладення, за винятком особливих випадків; по-четверте, 

сурогатною матір’ю не може бути один із членів сім’ї або 
особа, що має  генетичний  зв’язок  із  дитиною;  по-п’яте, 
жінка повинна мати хоча б одну дитину  (ст.  ст. 8–9)  [4]. 
Угоди  здебільшого  містили  обмеження  для  сурогатної 
матері,  наприклад,  їй  могли  заборонити  їсти  певні  про-
дукти  харчування.  Якщо  батьки  дитини  дізналися,  що 
сурогатна  мати  палить,  вони могли  подати  на  неї  в  суд. 
В Ізраїлі заборонено користуватися послугами сурогатної 
матері гомосексуальним парам, цей Закон поширює свою 
дію виключно на гетеросексуальне подружжя.

Договір  про  надання  послуг  сурогатного  материн-
ства  розглядається  спеціальною  комісією,  яка  перевіряє 
психічне та фізичне здоров’я всіх сторін; здійснює огляд 
усіх  документів,  поданих  учасниками цієї  домовленості, 
особисто  проводить  бесіди  з  кожною  зі  сторін.  Отже, 
комісія  виступає  посередником  між  сурогатною матір’ю 
та  подружжям,  яке  бажає  мати  дитину.  До  складу  цієї 
комісії входять: два спеціалісти у сфері гінекології й аку-
шерства,  лікар-терапевт,  психолог,  соціальний  робітник, 
юрист і представник релігійної конфенсії. Усі члени комі-
сії затверджуються міністром охорони здоров’я Ізраїлю.

Ще однією країною, де дозволено сурогатство, є Гру-
зія.  Законодавство  Грузії  надає  дозвіл  як  на  комерційне, 
так  і  на  некомерційне  сурогатне  материнство.  Відпо-
відно до ч. 1 ст. 143 Закону «Про здоров’я», запліднення 
in vitro  дозволяється  у  випадках:  лікування  безпліддя, 
якщо є ризик передачі дитині генетичного захворювання 
від матері або чоловіка, за відсутності в жінки матки [5]. 
Для отримання послуг сурогатної матері в обох випадках 
потрібна  письмова  згода  подружжя.  У  разі  виникнення 
суперечок  між  подружжям,  причиною  якого  є  відмова 
батька мати  дитину,  отриману шляхом штучного  заплід-
нення, превалює право жінки. Звісно, під час вирішення 
таких справ суд ураховує інтереси кожної зі сторін, але все 
ж таки рішення ухвалюється на користь генетичної матері. 
Якщо чоловік висунув відповідну відмову до безпосеред-
ньої  трансплатації  ембріона  до  організму  жінки,  такий 
зародок підлягає знищенню [6, с. 168].

Із  ч.  2  ст.  143  випливає,  що  подружжя  є  законними 
батьками  дитини,  сурогатна  мати  не  може  бути  визнана 
за мати народженого. Під час реєстрації новонародженого 
необхідний документ, що засвідчує факт екстракорпораль-
ного  запліднення,  виданий  медичним  центром,  у  якому 
проходила  відповідна  процедура,  та  нотаріально  засвід-
чена  угода  між  подружжям  і  сурогатною  матір’ю  про 
надання відповідних послуг. У разі відсутності зазначених 
документів сурогатна матір дитини вважається законною.

Батьківщиною  «репродуктивного  туризму» 
є Індія. Послуги сурогатства тут досить дешеві порівняно 
з іншими країнами, що зумовлює більшість бездітних пар 
звертатися по допомогу саме до індійських жінок. Однією 
з  головних  причин  сурогатного  материнства  є  бідність 
населення, що зумовлює жінок надавати свої послуги на 
платній основі. Але влада Індії виступає проти комерцій-
ного сурогатного материнства, уважаючи його таким, що 
суперечить моралі,  оскільки  продаж дітей  розглядається 
як  пряме  порушення  законодавчих  приписів. Уряд  спря-
мований  на  правове  регулювання  саме  альтруїстичного 
сурогатства та заборону комерційного, що має наслідком 
представлення міністром охорони здоров’я Харш Вардха-
ном законопроєкту про сурогатне материнство 2019 р.

Відповідно до гл. 3 ст. 4 законопроєкту про сурогатне 
материнство, процедура сурогатства проводиться за таких 
умов: а) один із подружжя або обидва страждають від без-
пліддя або на  іншу хворобу, що не дає можливості мати 
дітей; б) якщо дана процедура здійснюється не для комер-
ційних  цілей  [7]. Щоб  отримати  право  на  користування 
послугами  сурогатної  матері,  подружжя  повинно  мати 
«сертифікат необхідності» та «сертифікат відповідності». 
Для  отримання  першого  сертифіката  чоловік  і  дружина 
повинні  довести,  що  вони  страждають  від  безпліддя;  
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мати відповідний наказ про батьківство й опіку над суро-
гатною  дитиною,  отриманий  від  суду,  та  покрити  стра-
ховку строком на шістнадцять місяців, що охоплює період 
вагітності сурогатної матері та можливі ускладнення для 
неї після пологів. Сертифікат про придатність пари вида-
ється за дотримання таких умов: подружжя є громадянами 
Індії, які перебувають у шлюбі не менше п’яти років; вік 
жінки – від 23 до 50 років, чоловіка – від 26 до 55; відсут-
ність у пари дітей.

Положення  даного  законопроєкту  визначають  низку 
вимог,  які  ставляться  безпосередньо  до  жінки,  яка  буде 
виношувати  дитину.  Вік  такої  жінки  повинен  становити 
від 25 до 35 років, наявність власної здорової дитини, від-
сутність родинних зв’язків із подружжям, жінка не може 
бути  сурогатною  матір’ю  більше  одного  разу.  Законо-
проєкт деяким чином захищає права сурогатних матерів, 
що  виявляється  передусім  у  тому, що  після  народження 
дитини подружжя не може відмовитися від дитини, навіть 
якщо та має якісь вади. Крім того, шлюбна пара не може 
змусити  сурогатну  матір  зробити  аборт  без  її  письмої 
згоди  на  це  та  дозволу  відповідного  органу.  Жінка  має 
право відмовитися від надання цієї послуги виключно до 
процедури трансплатації ембріона в її організм.

У гл. 7  зазначено умови,  за яких особа підлягає кри-
мінальній  відповідальності  у  виді  штрафу  розміром 
до десяти рупій  та позбавлення  волі  на  строк до десяти 
років. Це передусім стосується розміщення реклами щодо 
сурогатства,  за  будь-які  види  експлуатації  народженого 
та сурогатної матері, продаж ембріона або гамет із метою 
сурогатства.

Законодавство України має  дозвільний  режим право-
вого регулювання гестаційного сурогатного материнства. 
Натепер немає єдиного законодавчого акта, який регулює 
суто відносини щодо сурогатства, але є безліч нормативно-
правових  актів,  у  яких  містяться  положення,  що  регу-
люють  дану  сферу: Сімейний  кодексУкраїни, Цивільний 
кодекс України, Закон «Основи законодавства України про 
охорону  здоров’я», наказ Міністерства охорони  здоров’я 
(далі – МОЗ) України «Про затвердження Порядку засто-
сування допоміжних репродуктивних технологій в Укра-
їні» від 9 вересня 2013 р.

Умовами  проведення  сурогатного  материнства,  від-
повідно  до  п.  6.1  наказу  МОЗ,  є  наявність  медичних 
показань  і  необхідних  документів,  навність  генетичного 
зв’язку подружжя або одного з подружжя з дитиною, від-
сутність такого зв’язку між сурогатною матір’ю та дити-
ною  [8].  Законодавство  України  передбачає  можливість 
виношування  дитини  родичами  батьків,  на  відміну  від 
законів  Індії  та  Ізраїлю. Сурогатна матір повинна відпо-
відати  таким  критеріям:  1)  віковий:  повноліття,  макси-
мальний вік не передбачений, на практиці це здебільшого 
35–36 років; 2) медичний: не повинна мати протипоказань 
для виношування та народження дитини; психічне і сома-
тичне здоров’я; 3) соціальний: наявність власної здорової 
дитини; 4) юридичний: заява про згоду сурогатної матері 
та  її  чоловіка  на  проведення  імплантації  ембріона,  яка 
додається до договору [9, с. 105].

Права  й  обов’язки,  що  виникли  між  сторонами 
у  зв’язку  із  сурогатством,  регулюється  главою Цивіль-
нго кодексу України, яка містить основні положення про 
договори.  У  договорі  можуть  бути  прописані  основні 
права й обов’язки  сурогатної матері  та  її  контрагентів. 
Майбутні  батьки  мають  право  зобов’язати  жінку  про-
ходити щомісячне медичне обстеження, дотримуватися 
рекомендацій щодо харчування,  не палити,  не  вживати 
алкогольні напої,  інформувати подружжя про свій стан 
здоров’я.  Водночас  біологічні  батьки  після  виконання 
сурогатною матір’ю всіх цих умов повинні забезпечити 
виконання  матеріальної  складової  частини  цього  дого-
вору, що включає в себе фактичні витрати та винагороду 
за надані послуги.

Положення Сімейного  кодексу України  (далі  – СКУ) 
забезпечують права дитини та подружжя, що є генечними 
батьками дитини. Відповідно до ст. 123 СКУ, у разі пере-
несення в організм іншої жінки ембріона людини, зачатого 
подружжям  (чоловіком  і  жінкою)  у  результаті  застосу-
вання допоміжних репродуктивних технологій, батьками 
дитини є подружжя [10]. Для реєстрації новонародженого 
необхідна  заява  подружжя,  нотаріально  засвідчена  згода 
сурогатної  матері  на  запис  подружжя  батьками  дитини, 
а  також  довідка  про  генетичну  спорідненість  батьків 
(одного з них) із дитиною (п. 11 гл. 1 р. 3 наказу Міністер-
ства юстиції « Про затвердження Правил державної реє-
страції актів цивільного стану в Україні») [11].

На  відміну  від  вищезазначених  країн,  законодавство 
Німеччини  забороняє  будь-який  вид  сурогатства.  Від-
повідно  до  р.  1  ст.  1  п.  7  Акта  про  захист  ембріонів  від 
13 грудня 1990 р., особа, яка бере на себе обов’язок прово-
дити процедуру штучного запліднення або здійснити тран-
сплантацію  ембріона  в  організм  жінки  (сурогатна  матір), 
підлягає позбавленню волі строком на три роки [12]. Дане 
положення  поширюється  суто  на  лікаря,  який  проводив 
відповідну процедуру, але не на сурогатну матір. Консерва-
тивне ставлення німецького законодавства до сурогатного 
материнства змушує бездітні пари звертатися за отримання 
такої  послуги  до  інших  країн. Але  як  отримати  право  на 
батьківство над дитиною в Німеччині, виношену сурогат-
ною матір’ю? Відповіддю на це питання буде рішення Вер-
ховного суду Німеччини від 10 грудня 2014 р. Це рішення 
стосується одностатевої пари, яка в серпні 2010 р. уклала 
договір  про  отримання  послуг  сурогатної  матері  в  Калі-
форнії.  Дитина  була  зачата  за  допомогою  сперми  одного 
з  подружжя  й  анонімно  подарованої  яйцеклітини.  Після 
народження дитини сурогатна матір визнала право на бать-
ківство  за  шлюбною  парою,  що  було  закріплено  рішен-
ням Каліфорнійського  суду.  Забравши дитину до Берліна, 
пара вирішила зареєструвати дитину, але орган реєстрації 
актів  цивільного  стану  відмовився  записувати  подружжя 
як  законних батьків дитини. Через це пара  звернулася до 
суду з позовом про визнання їхніх батьківських прав, позов 
відхили, мотивуючи це тим, що законодавство Німеччини 
забороняє  сурогатне  материнство,  тому  дитина  належить 
жінці, яка її виносила. Потім подружжя звернулося до Вер-
ховного Суду, який постановив, що рішення суду Каліфор-
нії  про  визнання  подружжя  законними  батьками  дитини 
може бути цілковито визнане в Німеччині [13]. Отже, закор-
донне рішення про присвоєння батьківства батькам дитини, 
а не сурогатній матері, як це передбачено німецьким зако-
нодавством, не є автоматично порушенням німецької дер-
жавної політики, якщо принаймні один із батьків генетично 
пов’язаний із дитиною.

Законодавство  Франції  теж  передбачає  заборону  на 
здійснення  процедури  сурогатства.  Це  закріплюється 
в Законі про біоетику від 1994 р. та Цивільному кодексі 
Франції, у ст. 16–7 цього Кодексу зазначено, що всі угоди, 
які стосуються продовження роду або гестації за рахунок 
третьої особи, є недійсними. Таке ставлення до сурогат-
ства пояснюється тим, що дана процедура є порушенням 
принципу  недоступності  людського  тіла,  відповідно  до 
якого особа не може бути об’єктом контракту або дого-
вору.  Як  у  Німеччині,  французи  можуть  скористатися 
цією послугою, але за межами своєї країни, здебільшого 
населення  Франції  звертається  до  Сполучених  Шта-
тів Америки  (далі  – США).  За  законом  діти,  народжені 
від  третьої  особи, не можуть отримати французьке  гро-
мадянство.  З  такою  проблемою  зіткнулося  подружжя 
Маннессон у справі «Маннессон проти Франції». Фран-
цузька  влада  відмовилася  визнавати  батьківство  пари 
на  дитину,  народжену  у  США  за  допомогою  процесу 
сурогатного  материнства.  Для  оскарження  відповідного 
рішення чоловік і дружина звернулися до Європейського 
суду з прав людини для відновлення порушеного права.  
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Подружжя посилалося на ст. 8 Конвенції про захист прав 
людини та основоположних свобод і ст. 8 Конвенції Орга-
нізації Об’єднаних Націй про права дитини, що забезпечує 
право дитини на збереження своєї індивідуальності, вклю-
чаючи ім’я, громадянство та сімейні зв’язки. У підсумку 
Європейський суд ухвалив рішення на користь подружжя, 
пояснюючи це тим, що, оскільки подружжя має біологіч-
ний зв’язок із дитиною, то відмова у встановленні відно-
син спорідненості між батьками і дитиною є прямим пору-
шенням права на повагу до приватного життя дітей [14]. 
Тому в цьому випадку Франція вийшла за межі розсуду.

Висновки. Отже,  проаналізувавши  наведені  вище 
нормативно-правові  акти,  можна  дійти  висновку,  що 

правове  регулювання  сурогатного  материнства  зумов-
лено  особливим  ставленням  до  цієї  процедури  тієї  чи 
іншої  країни.  Для  більш  ефективного  регулювання 
даного інституту репродуктивної системи треба внести 
деякі корективи в законодавство, що регулює цю сферу. 
Це  передусім  стосується  України,  яка  потребує  ство-
рення окремого закону, який буде регулювати виключно 
відносини  стосовно  сурогатства,  як  у  Великобританії, 
або внесення змін у вже чинне законодавство, що перед-
бачає розширення переліку вимог до сурогатної матері 
та до подружжя, регламентацію більш чіткої процедури 
встановлення  батьківства  над  дитиною,  з  урахуванням 
форс-мажорних обставин.
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Стаття присвячена дослідженню альтернативних способів вирішення суперечок у цивільному праві. Розглянуто сутність консиліації, 
її ознаки та переваги для цивільного судочинства. Визначено, що консиліація являє собою найбільш загальний вид процедури примирен-
ня, що під нею розуміється саме той вид примирення, який традиційно існував у багатьох народів. Консиліація не обов’язково повинна 
ґрунтуватися на певних техніках і методах ведення переговорів, мати чітку структуру, хоча ніщо не заважає посереднику використовувати 
під час проведення процедури деякі переговірні техніки. У статті перевагами консиліації автор називає такі: принцип автономії учасників 
процедури; сторони самі встановлюють часові рамки процедури, визначають її структуру та зміст; самостійний вибір експерта для при-
мирення; сторони за своїм особистим розсудом обирають посередника-примирителя, водночас критерії вибору можуть бути різними, 
наприклад: досвід, професійні і/або особисті дані, володіння мовами, навичками міжкультурного спілкування тощо; економія грошей і 
часу, оскільки відсутність суворо встановленої форми проведення єднального врегулювання дозволяє сторонам ефективно управляти 
своїм часом й уникнути зайвих витрат; конфіденційність, у зв’язку з тим, що на початку єднального врегулювання учасники домовля-
ються про конфіденційність. Отже, сторони «за зачиненими дверями» можуть обговорювати всі спірні питання, не надаючи загальному 
розголосу комерційні чи особисті таємниці. Також автор зазначає ознаки консиліації: консиліація є процедурою добровільною: сторо-
ни самостійно вирішують, чи скористатися нею; сторони також встановлюють часові рамки, визначають структуру й зміст єднального 
врегулювання; консиліація є конфіденційною процедурою, і лише в рідких випадках вона може проходити гласно; єднальна форма 
врегулювання суперечки орієнтована на інтереси сторін, тому консиліатор ураховує у своєму рішенні передусім фінансові, економічні 
й/або особисті інтереси сторін, а вже після – правові аспекти суперечки. Здійснено розмежування медіації з консиліацією. У кінці автор 
приходить до висновку, що консиліація – це один із методів позасудового врегулювання конфлікту, а також що консиліація – це добро-
вільна, конфіденційна, гнучка, орієнтована на інтереси сторін процедура примирного вирішення суперечки за участі нейтральної осо-
би – консиліатора (примирителя). І що нині існуючий поділ процедур примирення на окремі види не має доктринального характеру. Тому 
доцільним, на думку автора, є створення чітких термінів і понять, щоб медіація і консиліація в майбутньому були остаточно розмежовані 
як різні види процедур примирення. 

Ключові слова: альтернативні способи вирішення суперечок, консиліація, медіація, цивільне право, примирник. 

The article is devoted to exploring alternative ways of resolving disputes in civil law. The essence of consolidation, its features and advantages 
for civil litigation are considered. Consolidation has been identified as the most common type of reconciliation procedure, which is understood 
to be the kind of reconciliation that has traditionally existed in many nations. Consolidation does not have to be based on certain negotiation 
techniques and techniques, it has a clear structure, although nothing prevents the mediator from using some negotiation techniques in the 
procedure. In article the advantages of consolidation the author calls the following: the principle of autonomy of participants in the procedure; 
the parties themselves establish the timeframe of the procedure, determine its structure and content; independent selection of an expert for 
reconciliation; the parties, at their own discretion, choose the mediator – the conciliator, the selection criteria may vary, for example: experience, 
professional and / or personal data, language skills, intercultural communication skills, etc.; saving money and time, since the lack of a strictly 
established form of single settlement allows the parties to effectively manage their time and avoid unnecessary costs; confidentiality due to 
the fact that at the beginning of the binder settlement participants agree on privacy. In this way, the parties, “in closed doors”, can discuss all 
the issues at stake, without providing the general public with commercial or personal secrets. The author also notes the signs of consolidation: 
Consolidation is a voluntary procedure: the parties decide on their own whether to use it; the parties also establish a timeframe, determine the 
structure and content of the single settlement; consolidation is a confidential procedures, and only in rare cases can it pass loudly; The sole form 
of dispute settlement is focused on the interests of the parties, so the conciliator takes into account, in the first place, the financial, economic and / 
or personal interests of the parties, and afterwards – the legal aspects of the dispute. There is a distinction between mediation and consolidation. 
In the end, the author concludes that consolidation is one of the methods of out-of-court settlement of the conflict, and that the consolidation is a 
voluntary, confidential, flexible, interest-oriented procedure for the amicable settlement of a dispute involving a neutral person – the conciliator. 
And that the current division of reconciliation procedures into separate species is not doctrinal. Therefore, it is advisable, in the author’s view, to 
create clear terms and concepts so that mediation and consilience are definitively distinguished in the future as different types of reconciliation 
procedures.

Key words: alternative dispute resolution, consolidation, mediation, civil law, conciliation.

Постановка проблеми. Кожна суперечка в цивільному 
праві є свідченням недоліків у системі регулювання цивіль-
них  відносин,  невирішеність  яких  призводить  до  погір-
шення відносин у суспільстві. Недосконалість української 
судової  системи  свідчить  про  доцільність  пошуку  інших 
форм вирішення цивільних суперечок. Тому доцільно акту-
алізувати  пошук  альтернативного  вирішення  цивільних 
суперечок,  що  дозволить  зменшити  негативні  наслідки 
та покращити відносини в українському суспільстві.

У  70-х  рр.  ХХ  ст.  американська  система  право-
суддя переживала справжню кризу, з метою її подолання 
в  1976  р.  професор  Ф.  Сендер  оприлюднив  концепцію 
multi-door  courthouse  –  «суду  з  багатьма  дверима».  Ідея 
полягала у зміні підходу до організації правосуддя і ство-
ренні  судів,  у  яких  передбачалася,  окрім  звичного  судо-
вого розгляду, альтернатива з кількох варіантів вирішення 
суперечок, зокрема консиліація й інші процедури прими-
рення [12, с. 102].

Стан опрацювання. Питання, що пов’язані із проце-
дурами  примирення,  розглядалися  такими  авторами,  як: 
І. Злакоман, В. Козирєва, А. Гаврилишин, С. Балух, Н. Бон-
даренко-Зелінська,  М.  Кучерова,  Н.  Вознюк,  Г.  Огрен-
чук,  І. Ясеновець та  ін. Проте низка теоретико-правових 
питань, що пов’язані  із  застосуванням процедур  прими-
рення в цивільному процесі, залишаються невирішеними.

Мета статті – проаналізувати теоретичний пласт про-
блем,  які  пов’язані  із  застосуванням  процедур  прими-
рення для вирішення цивільних суперечок.

Виклад основного матеріалу. У юридичній літературі 
пропонуються різні визначення процедур примирення. 

Так,  І. Злакоман під процедурами примирення про-
понує  розуміти  передбачені  та  закріплені  законодав-
ством  процесуальні  можливості  господарського  суду 
безпосередньо  сприяти  врегулюванню  спору,  переда-
ного на його розгляд, шляхом ухвалення й  ужиття під 
контролем  суду  заходів,  спрямованих  на  завершення 



148

№ 1 2020
♦

справи  мирним  шляхом  та  закриття  провадження 
у справі [5, с. 36].

На думку В. Козирєвої й А. Гаврилішина, процедури 
примирення можна визначити як процедури, що вибрані 
або встановлені учасниками спору на основі відповідних 
угод  і  спрямовані на врегулювання правових конфліктів, 
що здійснюються без залучення державних органів та не 
суперечать чинному законодавству [6, с. 130].

М. Рожкова зазначає, що процедура примирення (пого-
джувальна  процедура),  по  суті,  починається  з  моменту, 
коли сторони спору починають проведення переговорів із 
метою припинити спор, що виник, і тим самим захистити 
свої суб’єктивні права [9, с. 13–14].

С. Балух зазначає, що законодавством у сфері цивіль-
ного судочинства передбачено положення,  за якими дер-
жавному  суду  відводиться  функція  активного  сприяння 
примиренню сторін. Проте самі ж процедури примирення 
проводяться  сторонами  самостійно,  за  вільним  волеви-
явленням та в позасудовому порядку, що є в  загальному 
вигляді  реалізацією принципу  диспозитивності  судочин-
ства [2, с. 164–165].

Отже, під процедурами примирення ми розуміємо таку 
форму врегулювання суперечки, у якій, окрім конфлікту-
ючих сторін, бере участь незалежний і безсторонній посе-
редник, що не має повноважень із вирішення суперечки, 
а лише сприяє сторонам у пошуку оптимального варіанта 
врегулювання спірної ситуації.

Ураховуючи особливості, що пов’язані  з  вирішенням 
суперечок у цивільному процесі, основними рисами про-
цедур примирення Н. Бондаренко-Зелінська виділяє такі:

1) процедури примирення спрямовані на мирне врегу-
лювання суперечки, тобто сторони вчиняють дії, спрямо-
вані на пошук взаємоприйнятних рішень;

2) процедури примирення можливі лише в разі добро-
вільного волевиявлення сторін цивільної суперечки;

3) процедури примирення можна застосувати на будь-
який  стадії  розгляду  суперечки,  тобто  до,  у  процесі  або 
після судового розгляду;

4)  процедури  примирення  дозволяють  оперативно 
вирішувати цивільні суперечки [3, с. 163].

У  науковій  літературі  процедури  примирення  нази-
вають  по-різному,  як-от:  посередництво,  медіація,  кон-
силіація,  модерація  або  просто  процедура  примирення. 
У вітчизняній та закордонній літературі здебільшого циві-
лісти виділяють три основні види процедур примирення: 
консиліацію,  медіацію  й  модерацію.  Різниця  між  ними 
полягає в  техніках, що використовуються посередником, 
ступені його активності.

Консиліація являє собою найбільш загальний вид про-
цедури  примирення.  Під  нею  розуміється  саме  той  вид 
примирення,  який  традиційно  існував  у  багатьох  наро-
дів.  Консиліація  не  обов’язково  повинна  ґрунтуватися 
на  певних  техніках  і  методах  ведення  переговорів,  мати 
чітку структуру, хоча ніщо не заважає посереднику вико-
ристовувати під час проведення процедури деякі перего-
вірні техніки. Посередник-консиліатор може пропонувати 
сторонам свої варіанти вирішення конфлікту, якщо вважа-
тиме це за необхідне. Такі пропозиції за загальним прави-
лом не є обов’язковими для сторін [1, с. 202].

На  відміну  від  консиліації,  медіація  є  структурова-
ною процедурою, що заснована на кооперативній моделі 
переговорів  (переговори  у  стилі  співробітництва). Меді-
атор,  на  відміну  від  консиліатора,  не  тільки  може,  але 
й  зобов’язаний  уміти  використовувати  переговірні  тех-
ніки  й  сприяти  сторонам  у  виробленні  взаємовигідного 
рішення,  заснованого  на  інтересах  сторін.  Медіатор  не 
робить пропозицій з урегулювання суперечки, тому виро-
блення загального варіанта й умов підсумкової угоди ціл-
ком перебуває в компетенції сторін [1, с. 202].

Модерація  є  найбільш  слабкою формою участі  посе-
редника  у  процедурі  примирення.  Під  час  проведення 

модерації посередник виконує лише роль керівника пере-
говірного  процесу.  У  його  обов’язки  не  входить  прими-
рення сторін, з’ясування їхніх позицій, інтересів й обста-
вин  суперечки. Його  участь  стосується  лише  процедури 
переговорів  і  забезпечує  сторонам  формальну  рівність 
під час їх проведення. Роль модератора можна порівняти 
з роллю секундантів у дуелі, обов’язком яких було гаран-
тувати відповідність дуелі прийнятим правилам [1, с. 203].

У юридичній літературі точиться багато дискусій щодо 
нюансів розмежування медіації, консиліації та модерації; 
водночас значна частина вчених уважають названі проце-
дури тотожними.

Так, наприклад, В. Аболонін зауважив, що за загальною 
логікою  легальних  визначень  медіації  консиліація  може 
бути  розглянута  радше  як  різновид  процедури  медіації, 
у  якій  єдиною  відмінністю  від  традиційного  розуміння 
медіації  є  надана  посереднику  можливість  пропонувати 
сторонам свій варіант вирішення суперечки, хоча це не має 
для  сторін  обов’язкового  характеру  [1,  с.  203].  У  деяких 
країнах, наприклад в  Італії та Німеччині, часто не розріз-
няють поняття «консиліатор» і «медіатор», «посередник».

Б. Хесс в одній зі своїх публікацій вказує, що існують 
різні  підходи  до  розмежування  консиліації  та  медіації 
у країнах континентального й загального права. На його 
думку,  у  країнах  континентального  права  саме  медіація 
є  процедурою,  у  якій  посередник  може  надавати  свої 
пропозиції  з  урегулювання  суперечки,  тоді  як  у  країнах 
загального права існує дзеркальна ситуація з розумінням 
медіації й консиліації та їх розмежуванням, медіація розу-
міється там як особлива процедура врегулювання супер-
ечки, у якій медіатор не має права пропонувати сторонам 
свої варіанти вирішення спірної ситуації [15, с. 429].

Іще  одну  відмінність  консиліації  від  медіації  виді-
ляє  Е.  Фікс,  вказуючи,  що  одним  із  завдань  консиліації 
є  укладання підсумкової угоди про врегулювання  супер-
ечки,  тоді  як  для  медіації  укладання  угоди  є  другоряд-
ним завданням, основне прагнення медіатора спрямоване 
на  те,  щоби  допомогти  сторонам  налагодити  ефективну 
комунікацію [16, с. 133].

Спроби розмежування консиліації та медіації здійсню-
ються як на теоретичному, так і на законодавчому рівнях. 
Наприклад, у Франції законодавець непослідовно вживає 
терміни «медіація» й «консиліація», однак під час аналізу 
тексту  закону  стає  зрозумілим, що під ними маються на 
увазі дві різні процедури. Так, у законі є спеціальні пра-
вила, якими регулюється консиліація. Згідно зі ст. ст. 21, 
127 Цивільного процесуального  кодексу Франції,  «суддя 
має  можливість  у  процесі  розгляду  справи  спробувати 
примирити  сторони».  Крім  того,  судовий  консиліатор 
(concіlіateur de justіce), присутній при судах першої інстан-
ції (Trіbunal d’іnstance), здійснює спроби на добровільній 
основі провести примирення з незначних позовів. Також 
законом пропонується самому судді діяти як консиліатор 
(тобто примиритель) із деяких трудових і сімейних супе-
речок [10, с. 127].

Якщо  ж  звернутися  до  французької  доктринальної 
літератури,  то  в  питанні  визначення  розходжень  між 
медіацією  й  консиліацією  вона  дотримується  загальної 
тенденції.  У  деяких  випадках  пропонується  розглядати 
медіацію як особливий випадок консиліації, в інших – ці 
процедури вважаються різними, у третіх – сприймаються 
як абсолютно ідентичні.

У  вітчизняній  юридичній  літературі  консиліація 
та  медіація  також  розмежовуються.  О.  Хрімлі  твердить, 
що  консиліація,  як  і  медіація,  характеризується  участю 
незалежної  третьої  особи,  яка  лише  сприяє  вирішенню 
суперечки.  Однак  функції  та  роль  примирителя  є  дещо 
відмінними.  Медіатор  бере  активну  участь  у  вирішенні 
спору,  досліджуючи  всі  обставини  справи  та  вислухову-
ючи позиції сторін, а завдання незалежної третьої сторони 
в  консиліації  полягає  лише  в  забезпеченні  комунікації  
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сторін для того, щоб вони могли продовжувати вести пере-
говори [12, с. 102].

Науковець додає, що як і медіація, консиліація є добро-
вільною,  конфіденційною  та  зорієнтованою  на  інтереси 
сторін.  На  відміну  від  медіації,  за  результатами  якої  не 
передбачається  винесення  на  розгляд  сторін  конфлікту 
декількох  варіантів  вирішення  спору,  у  разі  консиліації 
примиритель, на прохання сторін, пропонує такі варіанти.

О.  Спектор  зауважує,  що  якщо  за  медіації  третя 
особа – медіатор – ставить за свою основну мету знахо-
дження  у  сторін  спільних  інтересів,  що  дозволяють  їм 
знайти взаємоприйнятне рішення  (зокрема, «за межами» 
виниклої конкретної суперечки), то консиліація має  більш 
формальний характер: консиліатор зазвичай обмежує роз-
гляд питань даної ситуації правовою ситуацією і юридич-
ними правами кожної зі сторін щодо неї [11, с. 102].

Іще одну  відмінність  консиліації  від медіації  виділяє 
Н.  Вознюк,  вказуючи,  що  одним  із  завдань  консиліації 
є укладання підсумкової угоди щодо врегулювання супер-
ечки, тоді як для медіації укладення угоди є другорядним 
завданням,  основне  прагнення  медіатора  спрямоване  на 
те, щоб допомогти сторонам налагодити ефективну кому-
нікацію [4, с. 225].

Важливу відмінну рису медіації порівняно з консиліа-
цією окреслює Г. Огренчук під час аналізу прав та інтере-
сів, з урахуванням яких вирішуються суперечки. Загально-
визнаним є те, що саме медіація спрямована на вирішення 
конфліктів на основі інтересів сторін. Така процедура вирі-
шення суперечок розширює процес обговорення, виходячи 
за рамки права, що дозволяє сторонам розглядати справжні 
інтереси сторін суперечки, обговорювати емоції та шукати 
творчі  рішення  для  вирішення  суперечки.  Основна  увага 
медіації  спрямована  на  з’ясування  реальних  мотивів  або 
основних інтересів сторін у суперечці з метою досягнення 
взаємоприйнятного компромісу, який відповідає реальним 
інтересам  обох  сторін.  Натомість  у  консиліації  акценту-
ється увага на юридичних правах сторін, але не всі домов-
леності, досягнуті шляхом застосування даної процедури, 
базуються  виключно  на  законних  правах  сторін,  під  час 
винесення  рекомендації  консиліатором  спочатку  можуть 
враховуватися також інтереси [8, с. 88].

Очевидно, що  існує  принципова  процедурна  різниця 
між роллю медіатора та консиліатора. Консиліатор є більш 
активним  учасником  і  відіграє  консультативну  роль 
у змісті та результатах суперечки. Він може робити пропо-
зиції, давати експертні поради та використовувати методи 
втручання,  які не  тільки активно впливають на ймовірні 
умови кінцевої угоди, але також заохочують усі сторони 
врегулювати  ситуацію.  З  іншого  боку,  медіатор  загалом 
допомагає сторонам спілкуватися одна з одною, щоб вони 
могли ідентифікувати, уточнити та дослідити суперечливі 
питання,  перш  ніж  розглянути  варіанти  для  досягнення 
взаємоприйнятної узгодженої угоди [8, с. 89]. 

Отже, існуючий поділ процедур примирення на окремі 
види  й  підвиди  не  має  натепер  доктринального  харак-
теру ні  в нашій країні,  ні  за  кордоном. Поняття медіації 
й консиліації часто сприймаються як абсолютно ідентичні 
поняття,  що  позначають  однакову  за  змістом  процедуру 
примирення. Водночас, виходячи із прагнення континен-
тальної європейської юриспруденції до створення чітких 
термінів  і  понять,  цілком  обґрунтовано  можна  припус-
тити,  що  в  доступному  для  огляду  майбутньому  медіа-
ція й консиліація все-таки будуть остаточно розмежовані 
як  різні  види  процедури  примирення.  Таке  розрізнення 
вже  сьогодні  проводиться деякими фахівцями й  активно 
формується  як  на  сторінках  професійної  літератури,  так 
і у практиці проведення процедур примирення. 

Отже,  консиліація  є  одним  із  важливих  альтернатив-
них  механізмів  врегулювання  суперечок  у  цивільному 
судочинстві,  або  так  званим  погоджувальним  врегулю-
ванням,  у  процесі  якого  учасники  суперечки  за  допомо-

гою третьої нейтральної сторони (примирителя) шукають 
шляхи (варіанти) її вирішення.

До ознак консиліації відносять такі:
1)  консиліація  є  процедурою  добровільною:  сторони 

самостійно вирішують, чи скористатися нею;
2)  сторони також встановлюють часові рамки, визна-

чають структуру та зміст єднального врегулювання;
3)  консиліація є конфіденційною процедурою, і лише 

в рідких випадках вона може проходити гласно;
4)  єднальна  форма  врегулювання  суперечки  орієнто-

вана  на  інтереси  сторін,  тому  консиліатор  ураховує  у  сво-
єму рішенні передусім фінансові, економічні й/або особисті 
інтереси сторін, а вже після – правові аспекти суперечки;

5)  останнє слово про те, яким буде остаточне рішення 
суперечки  за  формою  та  змістом,  залишається  за  сторо-
нами [14, с. 75].

Перевагами консиліації варто назвати такі:
–  принцип  автономії  учасників  процедури. Сторони 

самі встановлюють часові рамки процедури, визначають її 
структуру та зміст;

–  самостійний вибір експерта для примирення. Сто-
рони за своїм особистим розсудом обирають посередника-
примирителя, водночас критерії вибору можуть бути різ-
ними, наприклад: досвід, професійні  і/або особисті дані, 
володіння  мовами,  навичками  міжкультурного  спілку-
вання тощо. Головне, щоб примиритель був об’єктивним 
і  незалежним,  тому  яка-небудь  вузькоспеціальна  профе-
сійна підготовка не обов’язкова;

–  економія грошей і часу. Відсутність суворо встанов-
леної форми проведення єднального врегулювання дозво-
ляє  сторонам  ефективно  управляти  своїм  часом  й  уник-
нути зайвих витрат;

–  конфіденційність.  На  початку  єднального  врегу-
лювання  учасники  домовляються  про  конфіденційність. 
Отже, сторони «за зачиненими дверима» можуть обгово-
рювати всі спірні питання, не надаючи загальному розго-
лосу комерційні чи особисті таємниці.

О.  Спектор  серед  переваг  консиліації  в  цивільному 
судочинстві  окремо  виділяє  її  спонукальний  характер  до 
добровільного виконання рішення, ухваленого під час уре-
гулювання цивільно-правової суперечки. Аргументує автор 
зазначену позицію так: коли суд виносить рішення, навіть 
за  умови  примусового  виконання,  воно  часто  не  викону-
ється. Як пояснюють психологи, людина опирається будь-
яким  примусовим  заходам  через  свою  природу.  Коли  ж 
людина бере активну участь в ухваленні та формулюванні 
рішення, ступінь опору значно зменшується, тобто людина 
добровільно виконує погоджене рішення [11, с. 106].

 Висновки. Консиліація,  або  узгоджувальне  прими-
рення,  –  це  один  із  методів  позасудового  врегулювання 
конфлікту.  Консиліація  –  це  добровільна,  конфіденційна, 
гнучка, орієнтована на інтереси сторін процедура примир-
ного  вирішення  суперечки  за  участі  нейтральної  особи  – 
консиліатора (примиритель). Суттєва відмінність консиліа-
ції від медіації полягає саме в ролі, яку виконує примирник 
у врегулюванні суперечки: у процесі узгоджуваного прими-
рення  сторони  звертаються  до  консиліатора  із  проханням 
запропонувати їм варіант рішення, тоді як медіатор зазви-
чай не пропонує й не ухвалює жодних рішень. 

Підсумовуючи,  відзначимо,  що  нині  існуючий  поділ 
процедур примирення на окремі види не має доктриналь-
ного характеру. Тому доцільним, на нашу думку,  є  ство-
рення чітких термінів і понять, щоб медіація і консиліація 
в майбутньому були остаточно розмежовані як різні види 
процедур  примирення.  Чітка  різниця між  ними  повинна 
бути відображена в законодавчих положеннях, що визна-
чають  ці  процедури,  адже  це,  по-перше,  забезпечить 
сторонам  суперечки  можливість  усебічно  розуміти  роль 
третьої сторони у процесі; по-друге, така відмінність має 
велике  значення для  встановлення обов’язків  і меж ролі 
третьої сторони в рамках цих процедур.
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Перебуваючи у вирі європеїзації та упорядкування національного законодавства до міжнародних стандартів шляхом імплемента-
ції загальновизнаних принципів права, ратифікації численних міжнародних договорів, Україна стала на шлях самовдосконалення та 
прагнення до кращого. Законодавець та правозастосовувачі все частіше звертаються до рішень Європейського суду з прав людини, які 
майже стали частиною національного законодавства й обов’язкові для суддів під час ухвалення рішень. Аргументуючи певні рішення, 
судді посилаються на ідеї Венеціанської комісії «Європейська комісія за демократію через право», вони почали застосовувати правову 
доктрину визнаних фахівців із права інших країн, навіть ідеї філософів минулого. Небезпідставно можна сказати, що визначена система 
джерел права модернізується. В аспекті таких змін актуальності набуває питання застосування іноземного права правозастосовувачами, 
зокрема судами. Адже саме судді покликані справляти правосуддя, надавати захист порушеним правам та інтересам осіб, попереджува-
ти негативний вплив на ці права й інтереси, загалом сприяти встановленню справедливого балансу в суспільстві.

У статті наведено аналіз проблемних питань застосування іноземного права національними судами протягом 2014–2019 років. Роз-
глянуто стан законодавчого регулювання застосування іноземного права. Наведено аналіз судової практики. Визначений механізм звер-
нення до норм іноземного права під час вирішення спорів з іноземним елементом, шляхом установлення змісту та з’ясування суті іно-
земного права для вирішення правової колізії. На основі аналізу судової практики запропоновано шлях вирішення проблеми. Висвітлені 
проблематичні питання впровадження електронного судочинства в судову систему України.

Ключові слова: іноземний елемент, іноземне право, стан, проблеми, державне регулювання, модернізація, міжнародне приватне 
право, електронне судочинство, судова практика, правова колізія, рішення Європейського суду з прав людини.

The article analyzes the problematic issues of the application of foreign law by national courts in the last 2014–2019. The state of legislative 
regulation of the application of foreign law is considered. The case law is analyzed. The mechanism of appealing to the rules of foreign law in resolving 
disputes with a foreign element, by establishing the content and clarifying the essence of foreign law to resolve legal conflict. Based on the case law 
analysis, a solution is suggested. The problematic issues of introduction of electronic justice in the judicial system of Ukraine are covered.

Formulation of the problem. In order to fulfill the functions assigned to the court and the most efficient administration of justice, judges shall 
refer to all possible sources for the proper reasoning of their decision. Foreign law rules are no exception. It is the courts that resort to the rules 
of foreign law when settling disputes with a foreign element, by establishing the content and clarifying the substance of a foreign law to resolve a 
legal conflict. However, there are a number of problems at the same time, including the problem of establishing the content of a foreign law that 
goes to court.

Highlighting previously unresolved parts of a common problem. Being in the throes of Europeanization and harmonization of national 
legislation with international standards through the implementation of generally recognized principles of law, ratification of numerous international 
treaties, Ukraine has embarked on a path of self-improvement and striving for better. Legislators and practitioners are increasingly resorting to 
European Court of Human Rights decisions, which have almost become part of national law and are binding on judges in making decisions, 
arguing certain decisions, alluding to the ideas of the Venice Commission “European Commission for Democracy through Law”, and have begun 
to apply the legal doctrine of the recognized law professionals from other countries, and even the ideas of philosophers of the past.

Key words: foreign element, foreign law, state, problems, state regulation, modernization, international private law, e-justice, case law, legal 
conflict, decisions of European Court of Human Rights.

Постановка проблеми. Із  метою  виконання  покла-
дених  на  суд  функцій  та  найбільш  ефективного  від-
правлення  правосуддя,  для  належної  аргументації  свого 
рішення  судді  звертаються  до  всіх  можливих  джерел. 
Норми  іноземного  права  не  становлять  винятку.  Суди 
звертаються до норм іноземного права під час вирішення 
спорів  з  іноземним  елементом,  шляхом  встановлення 
змісту та з’ясування суті іноземного права для вирішення 
правової колізії. Проте водночас виникає ціла низка про-
блем,  зокрема проблема встановлення  змісту  іноземного 
права, яка лягає на суд.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На щастя, 
безліч  авторитетних  вітчизняних  правознавців  ведуть 
досить  жваву  дискусію  щодо  проблематики  розгляду 
справ  з  іноземним елементом у  галузі  судочинства.  Зна-
чну  увагу  висвітленню  даних  питань  приділяли  В.  Бат-
лер,  А.  Довгерт,  О.  Кармаза,  В.  Кройтор,  О.  Романова, 
М.  Сніжко,  О.  Фелів,  В.  Хачатрян,  Г.  Цірат, Ю.  Черняк 
та інші.

Мета статті – висвітлення  проблематичних  питань 
упровадження  електронного  судочинства  в  судову  сис-
тему України, наголошення на необхідності їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. Відповідно  до 
ст.  2  Закону України  «Про  судоустрій  та  статус  суддів», 

суд,  здійснюючи  правосуддя  на  засадах  верховенства 
права,  забезпечує  кожному  право  на  справедливий  суд 
та повагу до  інших прав  і свобод, гарантованих Консти-
туцією  і  законами України, а також міжнародними дого-
ворами,  згода  на  обов’язковість  яких надана Верховною 
Радою України. Преамбула до даного Закону визначає, що 
судова  влада  функціонує  на  засадах  верховенства  права 
відповідно до європейських стандартів і забезпечує право 
кожного на справедливий суд.

Якщо  йдеться  про  національний  суд,  то  він  повинен 
застосовувати  норми  національного  права.  Однак  чинне 
цивільно-процесуальне  законодавство  прямо  передбачає 
можливість  застосування  національними  судами  і  норм 
права інших країн.

Також  варто  зазначити,  що  українські  суди,  хоча 
й  не  дуже  охоче,  але  все  ж  таки  застосовують  норми 
іноземного права. Це  стосується переважно цивільних 
і  господарських  спорів,  які  становлять  основну  масу 
спорів за участю іноземних елементів. Зокрема, в Єди-
ному  державному  реєстрі  судових  рішень  можна  зна-
йти десятки рішень,  у  яких  суди,  вирішуючи спір між 
сторонами у  справі,  застосовують норми права Латвії, 
Литви, Угорщини, Швейцарії, Чехії, Англії, Німеччини, 
Молдови й ін. [5].
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Іноземне цивільне право як джерело права
Відповідно  до  ст.  8  Конституції  України,  в  Україні 

визнається і діє принцип верховенства права. Ст. 9 Кон-
ституції  України  визначає,  що  чинні  міжнародні  дого-
вори,  згода  на  обов’язковість  яких  надана  Верховною 
Радою України, є частиною національного законодавства 
України.

Відповідно до ч. 5 ст. 10 Цивільного процесуального 
кодексу України, суд застосовує норми права  інших дер-
жав у разі, коли це передбачено законом України чи між-
народним договором, згода на обов’язковість якого надана 
Верховною Радою України.

Ч. 1 ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори 
України»  встановлює,  що  чинні  міжнародні  договори 
України, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, є частиною національного законодавства 
і застосовуються в порядку, передбаченому для норм наці-
онального законодавств.

Законом,  на  підставі  якого  національний  суд  може 
застосувати норму права іноземної держави, є Закон Укра-
їни  «Про  міжнародне  приватне  право»  (далі  –  Закон). 
Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону, право, що підлягає засто-
суванню  до  приватноправових  відносин  з  іноземним 
елементом,  визначається  згідно  з  колізійними  нормами 
й  іншими  положеннями  колізійного  права  цього  Закону, 
інших законів, міжнародних договорів України.

Відповідно  до  ст.  7  вищезазначеного  Закону,  під  час 
визначення  права,  що  підлягає  застосуванню,  суд  чи 
інший орган керується тлумаченням норм і понять відпо-
відно до права України, якщо інше не передбачено зако-
ном. Якщо норми і поняття, що потребують правової ква-
ліфікації,  не  відомі  праву України  або  відомі  під  іншою 
назвою або  з  іншим змістом  і не можуть бути визначені 
шляхом тлумачення правом України, то під час їх правової 
кваліфікації також ураховується право іноземної держави.

Отже,  із  положень  законодавства  можна  з’ясувати, 
що до загальнонаціональної системи джерел права право 
іноземних  держав  не  має  жодного  стосунку,  адже  його 
застосування певним чином могло б призвести до пору-
шення суверенних прав у країні. Однак є специфічне коло 
приватних  правовідносин  з  іноземним  елементом,  під 
час вирішення спорів щодо яких не звернутися до права 
іноземної держави – не вирішити спір належним чином. 
І саме для такої категорії справ право іноземної держави 
є джерелом права.

Поширення  дії  норм  іноземного  права  на  територію 
іншої  суверенної  держави,  інакше  кажучи,  його  вихід 
за  межі  територіальної  юрисдикції,  екстериторіальна 
дія  стає  можливою  лише  за  наявності  прямих  приписів 
у національному праві даної держави. Такими приписами 
і виступають колізійні норми. Колізійні норми є правовою 
підставою для застосування норм іноземного права [6].

Застосування іноземного права у спорах  
за участі іноземного елемента

Аналіз  судової  практики  дозволяє  зробити  висновок 
про  те,  що  найбільш  типовими  цивільними  справами 
протягом 2014–2019 рр.  з  іноземним елементом, які роз-
глядаються  судами  України,  є:  а)  цивільні  справи  про 
розірвання  шлюбу,  визначення  місця  проживання  непо-
внолітньої дитини, про зобов’язання повернути неповно-
літню  дитину,  про  сплату  аліментів;  б)  цивільні  справи 
про  стягнення  заборгованості;  в)  цивільні  справи  щодо 
відшкодування звитків.

Проведений аналіз дав уявлення про суттєві проблеми, 
які спіткають суддів у більшості зі справ з іноземним еле-
ментом.

1. Проблема визначення підсудності
Відповідно до ч. 1 ст. 497 Цивільного процесуального 

кодексу (далі – ЦПК) України, підсудність судам України 
цивільних справ з іноземним елементом визначається цим 
Кодексом, законом або міжнародним договором, згода на 

обов’язковість  якого  надана  Верховною  Радою  України. 
Ст. 76 Закону чітко визначені правила підсудності, проте 
в п. 12 статті зазначено, що підсудність може встановлю-
ватись  в  інших  випадках,  визначених  законом  України 
та міжнародним договором України. Отже, у таких випад-
ках  суд  за  принципом  «за  посадою»  (ex officio)  кожного 
разу  розпочинає  дослідження  численних  міжнародних 
договорів.

Постановою Верховного Суду у  складі  колегії  суддів 
Першої  судової  палати  Касаційного  цивільного  суду  від 
27  грудня  2018  р.,  справа  №  640/5522/187,  визначено, 
що, розглядаючи справи за участю  іноземного елемента, 
судам  варто  з’ясовувати  наявність  чинного  між  держа-
вами договору, за його наявності – порядку регулювання 
спірних правовідносин, що виникли. Вирішуючи питання 
про підсудність цивільних справ з іноземним елементом, 
судам варто враховувати не тільки норми внутрішньодер-
жавного права, але й колізійні норми, які містяться в кон-
венціях і двосторонніх договорах України й інших держав 
про правову допомогу [8].

Так,  постановою  від  9  січня  2019  р.,  справа 
№ 640/15087/17, Харківський апеляційний суд, перегляда-
ючи рішення суду першої інстанції про розірвання шлюбу 
між громадянкою України та громадянином Індії, встано-
вив, що суд першої інстанції припустився помилки щодо 
визначення підслідності справи суду України.

Також  ухвалою  від  4  листопада  2015  р.,  справа 
№  612/599/15-ц,  Апеляційний  суд  Харківської  області, 
під час перегляду справи щодо позбавлення батьківських 
прав та зміни розміру аліментів, де іноземним елементом 
був відповідач, і суд першої інстанції відмовився відкрити 
провадження, установив, що суд першої інстанції виходив 
виключно із положень ЦПК та не звернув увагу на спеці-
альну норму, викладену в Законі.

Ухвалою від 25 лютого 2015 р., справа № 521/20280/14-
ц, Апеляційним судом Одеської області було відмовлено 
в  задоволенні  апеляційної  скарги.  Так,  представник  іно-
земної  юридичної  особи  у  справі  про  компенсування 
шкоди, завданої смертю фізичної особи, апелював до того, 
що  за дію,  яка  стала підставою для вимоги про компен-
сування  шкоди,  відбулася  не  в  Україні,  договором  була 
передбачена  договірна  підсудність,  а  саме  у  Високому 
Суді Правосуддя в Лондоні. За положенням Закону пере-
вага  повинна  віддаватися  договірному  встановленню 
права, проте, як доречно зазначив суд, визначення підсуд-
ності справ з  іноземним елементом залежить також і від 
категорії  спору,  саме  тому  суди  застосували  положення 
ЦПК України.

Постановою  від  23  жовтня  2019  р.  у  справі 
№ 520/6548/17 Верховний Суд у процесі розгляду касацій-
ної скарги щодо стягнення заробітної плати, подорожніх 
витрат та компенсування моральної шкоди дослідив, що, 
відповідно  до  трудової  угоди  між  сторонами,  суперечки 
передаються на розгляд Високого Суду Правосуддя в Лон-
доні, який має виключну юрисдикцію в таких суперечках. 
Отже, у такому разі встановлюється примат міжнародного 
права, справа не є підсудною українським судам.

2. Проблема встановлення змісту іноземного права
Встановлення  змісту  іноземного  права  може  являти 

собою  надзвичайно  складне  завдання  для  судді.  За 
загальним  принципом  «суддя  знає  право»  (iura novit 
curia), суд знає своє національне право і застосовує його 
[9].  Обов’язок  сторін  –  наводити факти  і  доводити  їх,  а 
обов’язок суду – оцінювати докази і застосовувати відпо-
відні  правові  норми.  Якщо  національна  колізійна  норма 
відповідно  до  Закону  відсилає  до  іноземного  права,  то 
суддя  не  може  знати  його  змісту,  що  саме  і  становить 
проблему. Суддя, маючи на меті визначення нормативно-
правового  базису  майбутнього  судового  рішення,  інколи 
так  і не може належним чином встановити зміст  інозем-
ного права, адже на це впливає різність правових систем,  
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необхідність  додаткових  джерел,  недосконалість  пере-
кладу та брак часу для вирішення справи, що в  судових 
реаліях є майже усталеним явищем.

Так,  постановою  від  21  вересня  2018  р.  у  справі 
№ 461/4678/17 Колегія суддів Судової палати у цивільних 
справах Апеляційного суду Львівської області, вирішуючи 
апеляційну скаргу щодо повернення малолітньої дитини, 
встановлювала зміст  іноземного права. Зокрема, апелянт 
уважає,  що  суд  неправильно  застосував  Конвенцію  про 
цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей. 
Суд, детально дослідивши положення Гаазької конвенції, 
проводячи  паралелі  із  правом  України  та  застосовуючи 
іноземне й національне право в сукупності, відхиляє апе-
ляційну скаргу.

Постановою  від  19  вересня  2018  р.  у  справі 
№  761/37045/15-ц  Верховний  Суд  розглянув  касаційну 
скаргу  щодо  виконання  на  території  України  рішення 
Арбітражного  трибуналу  Німецької  морської  асоціа-
ції  арбітражу.  Скаржник  зазначив,  що  судді  попере-
дніх  інстанцій  у  порушення  ст.  8  Закону України  «Про 
міжнародне  приватне  право»  не  звернулись  до  Мініс-
терства  юстиції  України  для  тлумачення  Цивільного 
кодексу Німеччини, пославшись на  те, що це  є правом, 
а  не  обов’язком  суду.  Суд  застосовує  Нью-Йоркську 
конвенцію  про  визнання  та  виконання  іноземних  арбі-
тражних рішень, водночас посилається на принцип зма-
гальності,  зазначає,  що  іноземна  особа  також  повинна 
надавати докази в  аргумент поданих доказів. Тобто  суд 
справді  зобов’язаний  з’ясовувати  зміст  права,  проте  не 
зобов’язаний через те, що сторона спору є нерезидентом, 
збирати замість неї докази.

В аспекті з’ясування змісту права за допомогою меха-
нізму звернень до Мінюсту цікавим є рішення від 12 лис-
топада 2014 р. у справі № 654/877/14-ц Голопристанського 
районного суду Херсонської області, де суд із метою вста-
новлення змісту норм права Республіки Узбекистан, знову 
ж  таки щодо шлюбних  відносин,  звернувся  до Мінюсту 
України, який, у свою чергу, звернувся до Мінюсту Респу-
бліки. Прочекавши шість місяців, суд так і не отримав від-
повіді та вирішив спір, базуючись на національному праві.

Водночас найбільш дієвий спосіб отримання інформа-
ції про зміст іноземного права – від сторін. Так, у рішенні 
від  28  серпня  2014  р.  у  справі № 911/2439/14 Господар-
ського  суду  Київської  області  позивачем  було  надано 
висновок  із  питань  законодавства Нідерландів  і  витяг  із 
Цивільного кодексу Нідерландів, переклад яких  із нідер-
ландської  мови  українською  виконаний  перекладачем 
та засвідчений приватним нотаріусом. Саме за допомогою 
даних норм іноземного права судом було ухвалено обґрун-
товане та правосудне рішення щодо справи, яке потім не 
було оскаржено в суді вищої інстанції.

Проте  подання  офіційного  перекладу  права  інозем-
ної  держави  також  не  завжди  є  дієвим  джерелом  для 
з’ясування змісту іноземного права. Так, поширена прак-

тика  невизнання  таких  джерел  через  неможливість  під-
твердження їхньої справжності.

3. Проблема не з’ясування змісту іноземного права
Дана  проблема  не  знайде  чіткого  підтвердження 

конкретними  рішеннями  суду,  вона  є  наскрізною  про-
блемою  даної  категорії  справ.  Це  лише  наша  думка, 
що  склалась  під  час  аналізу  численних  рішень  суду. 
Ми  вважаємо,  що  суддям  не  вистачає  наполегливості 
під час дослідження  змісту того чи  іншого  іноземного 
права,  адже  більшість  із  них  намагаються  спростити 
собі життя, описати обгортку, не спробувавши цукерки. 
Так,  суди,  не  отримавши  інформації  від  Мінюсту  чи 
сторін  справи  в  достатньому  обсязі,  спираються  на 
національне право  та,  як наслідок,  зникає  особливість 
іноземного елемента, його права не захищаються належ-
ним чином. А це паплюжить судову систему України на 
світовій арені як держави, яка не хоче рухатись уперед 
і ставати вищою за себе.

Наприклад, у Німеччині суди дотримуються принципу 
jura novit curia. Вимога сторони не може бути відхилена на 
тій підставі, що іноземне право нею не доведено: «Звер-
нення  до  суду  за  інформацією  сторонам ніколи не  розу-
міється як те, що означає відмову суду від встановлення 
іноземного права. Звернення до сторін радше являє собою 
наслідок обов’язку суду встановити іноземне право, а не 
обмеження цього обов’язку». Європейська доктрина роз-
глядає німецьку судову практику як взірець у плані вста-
новлення змісту норм іноземного права через те, що дану 
роботу здійснює суд [9].

Висновки та пропозиції. Підсумовуючи все вищена-
ведене, хочеться зауважити, що за останні роки справ за 
участю  іноземних  елементів  значно  побільшало  в  укра-
їнських судах. На це, беззаперечно, вплинули масштабна 
євроінтеграція,  нестабільна  ситуація  на  Сході  України, 
масова трудова міграція українців та ще безліч чинників, 
які в сукупності призвели до того, що українські фізичні 
та юридичні особи все більше мають відносин з  інозем-
ними особами.

На тлі збільшення кількості справ даної категорії під-
хід українського судді  залишається незмінно застарілим. 
Особливого прагнення з’ясування змісту іноземного права 
не вбачається. Проте таку ситуацію, на нашу думку, можна 
виправити.

По-перше,  внести  відповідні  зміни  до  Закону  щодо 
процедури встановлення змісту іноземного права, а саме 
процедури отримання суддею норм права та їх перекладу.

По-друге,  ідеальним  було  б  виокремлення  категорії 
суддів, які виключно б займались цими справами.

По-третє,  гарною  ідеєю  було  б  створити  інституцію, 
яка  б  займалась  вивченням  іноземного  права,  на  праві 
експертної  установи  надавала  висновки  суду  щодо  кон-
кретної справи, що значно б спростило дослідження іно-
земного права та вплинуло б на ухвалення обґрунтованих 
рішень із низьким відсотком оскарження.
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Національного університету «Одеська юридична академія»

У статті визначається, що після здобуття Україною незалежності і переходу від командно-адміністративної економічної моделі зовніш-
ньоекономічні угоди не є прерогативою держави. У результаті соціально-економічних змін право на вчинення зазначених угод отримали 
багато підприємств усіх форм власності, зокрема й фізичні особи-підприємці. У зв’язку з тим, що економіка держави стала більш від-
критою, постала необхідність утворення правил ведення фізичними особами-підприємцями підприємницької діяльності на території 
України. Формування та зміни законодавства в цій сфері відбуваються і дотепер, що пов’язано з динамікою розвитку міжнародного ринку 
товарів і послуг. Як зазначено в Законі України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» від 
22 березня 2012 року № 4618–VI, створення сприятливих умов для підприємницької діяльності є одним з основних стратегічних чинників 
стійкого соціально-економічного розвитку України. «Поліпшення умов здійснення підприємницької діяльності підвищує рівень життя і 
добробут суспільства, сприяє залученню інвестицій, впровадженню нових технологій, а також стабілізації і поліпшенню економічних 
показників діяльності держави».

Зазначається, що в даний час у науковій літературі немає комплексних досліджень, присвячених аналізу правового статусу фізичних 
осіб-підприємців у сфері здійснення ними підприємницької діяльності.

Робиться висновок, що для розвитку діяльності фізичних осіб-підприємців потрібне створення комплексу умов для їх діяльнос-
ті, сприятливого підприємницького клімату, потрібен перегляд деяких традиційних механізмів правового регулювання підприємниць-
кої діяльності фізичних осіб-підприємців. Особливо актуальними в даному контексті стають автоматизація й інформатизація взаємодії 
фізичних осіб-підприємців із державою. Крім того, виявляється необхідність застосування гнучких правових засобів, що забезпечують 
ефективний розвиток інноваційної інфраструктури, яка буде відповідати сучасним викликам, пов’язаним із цивільними правовідносина-
ми у сфері здійснення підприємницької діяльності фізичними особами-підприємцями.

Ключові слова: цивільні правовідносини, організаційні правовідносини, фізична особа-підприємець, суб’єкти цивільного права.

The proposed article states that after Ukraine gained independence and transition from a command-administrative economic model, foreign 
economic agreements ceased to be the prerogative of the state. As a result of socio-economic changes, a wide range of enterprises of all forms 
of ownership, including individuals-entrepreneurs, have found the right to enter in to these agreements. Due to the fact that the economy of the 
state became more open, there was a need to create rules for conducting business activities by natural persons-entrepreneurs in the territory 
of Ukraine. The formation and change of legislation in this area is still going on, which is connected with the dynamics of development of the 
international market of goods and services.

According to the Law of Ukraine “On Development and State Support of Small and Medium-Sized Entrepreneurship in Ukraine” of March 22, 
2012 № 4618–VI, creation of favorable conditions for entrepreneurial activity is one of the main strategic factors for sustainable socio-economic 
development of Ukraine “Improving the conditions for implementation entrepreneurial activity in creases the standard of living and well-being of 
society, promotes investment attraction, introduction of new technologies, as well as stabilization and improvement of economic performance of 
the state”. 

It should be noted that at present, there are no comprehensive studies in the scientific literature on the analysis of the legal status of natural 
persons-entrepreneurs in the field of their business activity.

It is concluded that the development of activity of natural persons-entrepreneurs requires the creation of a set of conditions for their activities, 
a favorable business climate, requires a revision of some traditional mechanisms of legal regulation of entrepreneurial activity of natural persons-
entrepreneurs. Particularly relevant in this context are the automation and informatization of interaction between individuals-entrepreneurs with 
the state. In addition, there is a need to apply flexible remedies that ensure the effective development of innovative infrastructure that will meet 
the contemporary challenges associated with civil legal relations in the field of entrepreneurial activity by individuals-entrepreneurs.

Key words: civil relations, organizational legal relations, entrepreneur, civil law subjects.

Постановка проблеми. Після  здобуття  Україною 
незалежності  і  переходу  від  командно-адміністративної 
економічної  моделі  зовнішньоекономічні  угоди  вже  не 
є  прерогативою  держави.  У  результаті  соціально-еконо-
мічних змін право на вчинення зазначених угод отримали 
багато підприємств усіх форм власності, зокрема і фізичні 
особи-підприємці. У зв’язку з тим, що економіка держави 
стала  більш  відкритою,  постала  необхідність  створення 
правил  ведення  фізичними  особами-підприємцями  під-
приємницької  діяльності  на  території  України.  Форму-
вання  та  зміни  законодавства  в  цій  сфері  відбуваються 
і дотепер, що пов’язано з динамікою розвитку міжнарод-
ного ринку товарів і послуг [1].

Як зазначено в Законі України «Про розвиток та державну 
підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» 
від 22 березня 2012 р. № 4618–VI, створення сприятливих 
умов для підприємницької  діяльності  є  одним  з  основних 
стратегічних  чинників  стійкого  соціально-економічного 

розвитку  України.  «Поліпшення  умов  здійснення  підпри-
ємницької  діяльності  підвищує  рівень  життя  і  добробут 
суспільства,  сприяє  залученню  інвестицій,  впровадженню 
нових технологій, а також стабілізації і поліпшенню еконо-
мічних показників діяльності держави» [2].

Варто зазначити, що нині в науковій літературі немає 
комплексних досліджень, присвячених аналізу правового 
статусу  фізичних  осіб-підприємців  у  сфері  здійснення 
ними підприємницької діяльності.

Стан опрацювання даної проблеми. Теоретичну 
основу дослідження становлять наукові праці таких уче-
них, як: В.І. Борисова, І.В. Спасібо-Фатєєва, Р.А. Майда-
ник, Н.С. Кузнецова, О.В. Дзера, О.Ю. Заіка, Є.О. Хари-
тонов,  В.І.  Жилінкова,  З.В.  Ромовська,  Д.Н.  Кархалев, 
Р.О. Халфіна, Ю.К. Толстой, Г.Ф. Шершеневич та ін.

Мета статті – науковий аналіз концепції розвитку зако-
нодавчого  регулювання  цивільних  правовідносин  у  сфері 
підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців.
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Виклад основного матеріалу. Практика ведення будь-
якої підприємницької діяльності фізичними особами-під-
приємцями  дозволяє  зробити  висновок,  що  основним 
двигуном  розвитку  держави  у  сфері  цивільно-правових 
економічних  відносин  є  фізична  особа-підприємець  як 
самостійна,  така,  що  володіє  підприємницькою  актив-
ністю, особа, без якої зростання добробуту всієї держави 
неможливе.

Історичні джерела підтверджують: підприємництво – 
це основний чинник системи того суспільства, яке прагне 
до процвітання  і добробуту. Однак, обравши шлях побу-
дови ринкової економіки, держава зіткнулась із безліччю 
проблем  у  сфері  «незалежної  праці»  фізичних  осіб-під-
приємців, які не дозволяють розвивати її повною мірою.

Після  розпаду  Радянського  Союзу  не  було  практич-
ного  досвіду  підприємництва,  здійснюваного  фізичними 
особами-підприємцями,  правова  база  не  встигла  сфор-
муватися,  що  призвело  до  ведення  бізнесу  фізичними 
особами-підприємцями  «по-західному».  Переймання 
міжнародного  досвіду  щодо  розвитку  підприємницької 
діяльності  фізичними  особами-підприємцями  не  сприй-
мається як негативний момент, однак уважаємо, необхідно 
враховувати багаторічний розвиток України в радянський 
період.  Адаптація  відомих  ринкових  структур  повинна 
проходити  з  урахуванням пострадянських реалій, можна 
навіть  вказати  на  своєрідні  умови  розвитку  пострадян-
ських держав.

На жаль, у сучасних умовах нове покоління фізичних 
осіб-підприємців України  не може  похвалитися  знанням 
підприємницької етики, культури реалізації права на здій-
снення підприємницької діяльності, що дозволяє говорити 
про її ще тривале формування.

Оскільки  підприємницька  діяльність  традиційно 
виступає об’єктом міждисциплінарних досліджень, у тео-
ретичному осмисленні цього феномену соціально-еконо-
мічного життя  велике  значення мають  результати  дослі-
джень українських і закордонних цивілістів, економістів, 
філософів, істориків, соціологів, психологів.

Нині потрібне створення комплексу умов для підпри-
ємницької  діяльності  фізичних  осіб-підприємців,  спри-
ятливого  підприємницького  клімату.  Багато  дослідників 
у сфері підприємництва стверджують, що найбільш спри-
ятливим середовищем для розвитку приватної  ініціативи 
фізичної особи-підприємця є повсюдна приватизація.

Приватна власність – це поле для творчості, ініціативи, 
без  яких  неможливе  поширення  нововведень.  Основне 
завдання приватизації можна визначити як розвиток чес-
ної конкуренції. Ще одним великим плюсом є можливість 
поставити  знак  рівності  між  поняттями  «приватизація» 
і  «свобода».  Свобода  розглядається  з  погляду  способів 
ведення підприємницької діяльності, а саме новаторства, 
безумовно, у рамках норм права [3; 4].

Але  все  ж  на  тлі  сучасних  економічних  проблем  не 
варто  забувати  про  негатив  складової  частини  цього 
заходу. Вихід української держави як основного власника 
за  межі  керівництва  стратегічно  важливими  організаці-
ями створив умови для приватної наживи, а не приватної 
ініціативи. Приватизація як економічна складова частина, 
звичайно, не є негативним чинником, проте є спокуса для 
держави отримати кошти «тут і зараз», тому вдаватися до 
неї варто виважено.

Для  розвитку  підприємницької  діяльності  фізичних 
осіб-підприємців  потрібні  й  інші  умови:  стабільність 
державної економічної та соціальної політики, пільговий 
податковий режим, розвинена  інфраструктура підтримки 
підприємницької  діяльності  фізичних  осіб-підприємців, 
існування  ефективної  системи  захисту  власності,  фор-
мування  гнучких  ринкових механізмів  підвищення  діло-
вої  активності  фізичних  осіб-підприємців.  Додамо,  що 
фізичні  особи-підприємці  повинні  також  мати  вільний 
вихід на  зовнішній  ринок. Це насамперед  сприяє  розви-

тку  зовнішньоекономічних  зв’язків,  розширенню  ринків 
збуту,  залученню  на  вітчизняний  ринок  нових  суб’єктів 
підприємницької  діяльності,  що  є  позитивним  момен-
том  для  споживача.  Згадаємо  і  той  факт,  що  входження 
у 2008 р. України до Світової організації торгівлі значною 
мірою допомогло просунутися в цьому питанні [5].

Що стосується сучасного стану підприємницької діяль-
ності, то можна помітити, що в економіці України активно 
розвиваються  процеси  реформування,  створюються  нові 
зв’язки  і  взаємини  між  суб’єктами  ринкової  економіки 
різних форм власності. Із цією метою держава розглядає 
питання щодо можливості створення доступної для фізич-
них осіб-підприємців кредитної системи, надання можли-
вості  купувати  необхідні  засоби  виробництва,  сировину 
і комплектуючі вироби. Той факт, що натепер у фізичної 
особи-підприємця із цим є труднощі, не секрет. Під тис-
ком державних програм розвитку вітчизняного виробни-
цтва у фізичної особи-підприємця не  залишається права 
вибору.  Безумовно,  захист  внутрішнього  державного 
ринку – це ефективний і дієвий метод, але з нарощуван-
ням торгових зв’язків виглядає вельми сумнівним. Вітчиз-
няний виробник – це безсумнівний локомотив української 
економіки.  Можливість  створення  ним  конкурентоспро-
можної, а головне, рентабельної продукції цілком реальна. 
Головне – не створювати економічних і адміністративних 
перешкод для тих, хто прагне і хоче працювати. Саме на 
них ляже головний тягар зі створення ринкової економіки 
й організації ефективного виробництва. Як ніколи раніше 
країна потребує таких людей, які, вивчивши краще зі сві-
тової  і вітчизняної практики, почали б важку, але плідну 
роботу зі створення справді ефективної економіки.

Законодавча база, яка регулює підприємницьку діяль-
ність,  зокрема  й  діяльність  фізичних  осіб-підприємців, 
в  Україні,  що  формувалася  з  моменту  початку  реформ 
і  вдосконалюється  дотепер,  ґрунтується  на  Конституції 
України [6], нормах цивільного права й інших норматив-
них правових актах. Поняття «підприємницька діяльність» 
варто розглядати відповідно до конституційних норм.

Під  підприємництвом,  або  підприємницькою  діяль-
ністю,  відповідно  до Цивільного  кодексу України  [3;  4], 
розуміють  ініціативну  самостійну  діяльність  громадян 
і  юридичних  осіб,  яка  здійснюється  на  свій  ризик  і  під 
свою майнову відповідальність, спрямовану на отримання 
прибутку.

Безліч авторів визначають підприємницьку діяльність 
як процес створення чогось нового, що має цінність; про-
цес, який поглинає час  і  сили, що передбачає прийняття 
на себе фінансової, моральної та соціальної відповідаль-
ності; процес, який приносить у результаті грошовий при-
буток і особисте задоволення досягнутим [7].

За словами «підприємницька діяльність» стоїть вироб-
ництво  продукту  (корисної  речі)  або  послуги  (немате-
ріального  продукту).  Розвиток  підприємництва  відіграє 
незамінну роль у досягненні економічного успіху, високих 
темпів зростання промислового виробництва. Воно є осно-
вою інноваційного, продуктивного характеру економіки.

Сьогодні  підприємницькою  діяльністю  мають  право 
займатися  як  фізичні  особи-підприємці,  так  і  юридичні 
особи будь-якої форми власності. Фізичною особою-під-
приємцем,  або  суб’єктом  підприємницької  діяльності, 
може  бути  громадянин  України,  визнаний  дієздатним 
у  встановленому  законом  порядку  (необмежений  у  дієз-
датності).  Громадяни  іноземних  держав  і  особи  без  гро-
мадянства можуть виступати як фізичні особи-підприємці 
в межах правочинів, установлених законодавством [3; 4].

Чим  більше  суб’єктів  цивільних  відносин  мають 
можливість  проявити  свою  ініціативу  і  творчі  здібності 
у  здійсненні  підприємницької  діяльності  як  фізичні 
особи-підприємці,  тим менше  розрив між потенційними 
і  фактичними  результатами  розвитку.  Освоєння  іннова-
ційного  економічного  зростання  неможливо  в  умовах  
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штучного  обмеження  творчої  стихії,  свободи  цивільної 
ініціативи, необхідної для цього мобільності всіх вироб-
ничих  ресурсів.  Підприємницька  діяльність  забезпе-
чує  освоєння  нових  перспективних  виробництв,  сприяє 
нівелюванню  застарілих.  Ініціатива,  новаторство  і  про-
грес – ось три основні складові частини підприємницької 
діяльності. Вони сприяють розвитку конкуренції, а також 
збільшенню «відкритості» національної економіки, розви-
тку ввезення і вивезення капіталу.

Отже,  підприємницька  діяльність  фізичних  осіб-під-
приємців  як  особливий  творчий  тип  економічної  пове-
дінки  становить  невід’ємну  властивість  усіх  чинників 
досягнення економічного успіху.

Найважливішою ознакою підприємницької діяльності 
фізичних осіб-підприємців є самостійність і незалежність 
суб’єктів  цивільних  відносин  у  сфері  підприємницької 
діяльності. В основі  їхньої діяльності лежить внутрішнє 
спонукання,  воля до створення  і  роботи. Кожна людина, 
стаючи фізичною особою-підприємцем, самостійно вирі-
шує  всі  питання  діяльності  своєї  організації,  виходячи 
з економічної вигоди і ринкової кон’юнктури.

У тісній єдності  із самостійністю перебуває принцип 
особистої економічної зацікавленості та відповідальності 
фізичної  особи-підприємця.  Власна  вигода  є  рушійним 
чинником  підприємницької  діяльності  фізичних  осіб-
підприємців,  але  останні,  хоча  мають  свої  власні  інтер-
еси, працюють на суспільні. Не можна визнатиголовною 
тільки одну мету фізичної особи-підприємця – досягнення 
прибутку. Може,  несвідомо,  але  він  бере  участь  у житті 
суспільства.  Наприклад,  Генрі  Форд  зайнявся  виробни-
цтвом  автомобілів  зовсім не  із  благодійних мотивів. Він 
мав  особисту  вигоду,  але,  задовольняючи  свої  інтереси, 
створив цілу автомобільну імперію, яка заполонила авто-
мобілями весь світ.

Володіючи самостійністю, фізична особа-підприємець 
бере  на  себе  особисту  відповідальність  за  результати 
своєї  діяльності.  Зацікавленість  у  поєднанні  з  відпові-
дальністю змушує фізичну особу-підприємця працювати 
в жорсткому режимі. Це дає підставу говорити про те, що 
фізична  особа-підприємець  більше,  ніж  будь-хто  інший, 
усвідомлює і передбачає наслідки своєї діяльності.

Підприємництво немислимо без новаторства, творчого 
пошуку. Ефективно працювати може тільки той, хто забез-
печує високу якість і вносить відповідні зміни у виготов-
лення  продукції.  Здатність  до  ухвалення  нестандартних 

рішень, творчий підхід до оцінки ситуації завжди високо 
цінувалися в діловому світі.

Характерною  ознакою  цивільних  відносин  фізичних 
осіб-підприємців  є  ризик. Ризик формує особливий  спо-
сіб  мислення  та  поведінки,  психологію  фізичної  особи-
підприємця. Умови  існування вимагають від нього висо-
кої ділової спроможності  і динамізму, духу суперництва. 
Злети і падіння неминучі на цьому шляху.

Ще  одна  характерна  ознака  підприємницької  діяль-
ності  фізичних  осіб-підприємців  полягає  у  відносно 
короткочасних,  тактичних  методіах  впливу.  Підприєм-
ницька діяльність фізичних осіб-підприємців у вузькому 
сенсі  слова  не  належить  безпосередньо  до  економічної 
стратегії,  розрахованої  на  довгостроковий період. Однак 
і у  стратегічних проєктах можуть бути наявні підприєм-
ницькі ідеї й окремі осередки підприємницької діяльності. 
Так,  наприклад,  якщо  довгостроковий  проєкт  ставить 
собі  за основну мету отримання прибутку, пов’язаний  із 
ризиком і відповідальністю, заснований на нетривіальних 
ідеях, його правомірно вважати підприємницьким. Однак 
здебільшого  підприємницькі  дії  вписуються  у  відносно 
короткочасні угоди.

Висновки. Ураховуючи  вищезазначене,  можна  дійти 
висновку, що найбільш небезпечні суспільні зміни відбу-
ваються  на  основі  «нових  знань».  Нововведення,  засно-
вані на нових знаннях, зазвичай важкокеровані. Ось чому 
держава та й наше сучасне суспільство загалом ставяться 
до категорії «фізична особа-підприємець» неоднозначно, 
фізичною  особою-підприємцем  важко  керувати,  у  неї 
є чітко сформована незалежна думка щодо всіх суспільних 
процесів. Як не сумно усвідомлювати, але наш пострадян-
ський  менталітет  поки  не  дозволяє  розглядати  фізичну 
особу-підприємця як генератора ідей і розвитку.

Нарешті,  як  показує  досвід  закордонних  держав, 
потрібен перегляд деяких традиційних механізмів право-
вого  регулювання  підприємницької  діяльності  фізичних 
осіб-підприємців.  Особливо  актуальними  в  даному  кон-
тексті  стають  автоматизація  й  інформатизація  взаємодії 
фізичних осіб-підприємців із державою. Крім того, вияв-
ляється необхідність застосування гнучких правових засо-
бів, що  забезпечують  ефективний  розвиток  інноваційної 
інфраструктури, яка буде відповідати сучасним викликам, 
пов’язаним із цивільними правовідносинами у сфері здій-
снення  підприємницької  діяльності  фізичними  особами-
підприємцями.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
ЯК ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
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доцент кафедри цивільно-правових дисциплін
Львівського державного університету внутрішніх справ

У статті аналізується правове регулювання цінних паперів як об’єктів цивільних правовідносин, визначаються їхні основні ознаки. 
Автором виділяються окремі підходи до законодавчого визначення цінних паперів, їх місця в системі об’єктів цивільних прав.

Встановлено, що під об’єктами цивільних правовідносин слід розуміти матеріальні й нематеріальні блага, з приводу яких виникають 
цивільні правовідносини; або все те, з приводу чого виникають і здійснюються цивільні права й обов’язки. Аналіз норми ст. 177 Цивіль-
ного кодексу України визначає цінні папери через поняття «річ».

З’ясовано, що ринок цінних паперів має вплив на всі ланки сучасної фінансової системи держави.
Зосереджено увагу на тому, що українське законодавство потребує вдосконалення. Така потреба викликана у зв’язку з тим, що 

правове регулювання цінних паперів як об’єктів цивільних правовідносин здійснюється великим переліком нормативно-правових актів. 
Окрім цього, виникла необхідність також і приведення національного законодавства до європейських стандартів.

Загалом, для врегулювання законодавства з питань ринку цінних паперів потрібно об’єднати діяльності державних органів у цій 
сфері й створити єдину нормативну базу національного законодавства.

Враховуючи Концепцію функціонування та розвитку фондового ринку України, можна стверджувати, що розвиток ринку цінних папе-
рів в Україні безпосередньо залежить від світових фондових ринків. Натепер для вдосконалення ринку цінних паперів в Україні варто 
враховувати відомі загальносвітові принципи й стандарти функціонування фондового ринку. Ключовим важелем впливу все ж таки зали-
шилось дотримання правил добросовісної конкуренції учасниками фондового ринку.

Державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Національна комісія із цінних паперів і фондового ринку. Статус, завдання та 
повноваження національної комісії із цінних паперів і фондового ринку визначені в ст. ст. 6–8 Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні».

Зроблено висновки, що правове регулювання цінних паперів як об’єктів цивільних правовідносин здійснюється великим переліком 
нормативно-правових актів, що потребують певної уніфікації, а також перегляду на відповідність один одному.

Ключові слова: цінні папери, ринок цінних паперів, цивільно-правові відносини, документ, зобов’язальні відносини, фондовий ринок.

The article deals with the analysis of legal regulation of securities as objects of civil rights and determination of their main features. The author 
outlines specific approaches to the legislative definition of securities, their place in the system of civil rights objects.

It is established that the objects of civil rights are tangible and intangible benefits that give rise to civil relationships; or everything that causes 
and enforces civil rights and obligations. Analysis of the norm of Article 177 of the Civil Code determines securities through the concept of “thing”.

It is proved that the securities market has an impact on all links of the modern financial system of the state.
The focus is on the fact that Ukrainian legislation needs improvement. This need is due to the fact that the legal regulation of securities as 

objects of civil rights is carried out by a large list of normative legal acts. In addition, there is also a necessity to bring the national legislation into 
conformity with European standards. In general, regulating the legislation on the securities market requires to unite the activities of state bodies 
in this field and to create a uniform normative base of the national legislation.

Taking into account the Concept of functioning and development of the stock market of Ukraine, it can be argued that the development of 
the securities market in Ukraine depends directly on the world stock markets. At present, in order to improve the securities market in Ukraine,  
it is worth considering the well-known global principles and standards of functioning of the stock market. However, compliance with the rules of 
fair competition by the participants of the stock market is a key lever of influence.

State regulation of securities market is performed by the National Securities and Stock Market Commission. The status, tasks and authorities 
of the National Securities and Stock Market Commission are determined in Article 6–8 of the Law of Ukraine “On State Regulation of the 
Securities Market in Ukraine”.

It is concluded that the legal regulation of securities as objects of civil rights is carried out by a large list of normative legal acts that require 
some unification as well as a revision for compliance with each other.

Key words: securities, securities market, civil relationship, document, obligatory relations, stock market.

Постановка проблеми. Натепер утворення ринку цін-
них паперів займає основне місце в процесі розвитку еко-
номіки в Україні. Визначення місця цінних паперів серед 
великої групи об’єктів цивільних правовідносин полягає 
в  наданні  цінним  паперам  відповідної  правової  форми. 
Оскільки  сучасні  темпи  розвитку  суспільства  сприяють 
швидким  змінам  у  законодавстві,  які,  своєю  чергою, 
закріплюють і встановлюють нові права й відповідно нові 
можливості, то саме вони суттєво впливають на утворення 
та вдосконалення формування ринку цінних паперів,  які 
є важливим фінансовим інструментом країни.

Актуальність тематики дослідження не викликає сум-
ніву, оскільки, попри достатнє дослідження такого явища, 
як цінні папери, все ж таки залишається досить не вивче-
них питань, особливо стосовно цінних паперів як об’єктів 
цивільних правовідносин, які мали б відповідати вимогам 
сучасних правовідносин, звісно, враховуючи європейську 
практику.

Стан опрацювання.  Дослідженням  питань  цінних 
паперів займалися такі автори, як В. Вавженчук, О. Гна-
тів, Т. Бердникова, О. Юлдашев, В. Бірюков, О. Винник, 
М.  Агарков,  М.  Войнаренко,  А.  Гордєєва,  І.  Гранцев, 
Е. Гуторова, С. Довгий, В. Козак, Ю. Кравченко, С. Мошен-
ський, А. Пилипенко, О. Пономаренко, Н. Пономарьова, 
О. Онуфрієнко, І. Орлов та інші.

Метою статті  є дослідження правового регулювання 
цінних  паперів  як  об’єктів  цивільних  правовідносин, 
визначення  їхньої  правової  природи  й  особливостей, 
виокремлення основних ознак, що характеризують цінні 
папери як об’єкти цивільного права.

Виклад основного матеріалу. Загальне правило щодо 
того,  які  відносини  вважаються  цивільно-правовими, 
визначаються ст. 1 Цивільного кодексу (далі – ЦК) Укра-
їни,  відповідно  до  якої  це  відносини,  що  регулюються 
цивільним  законодавством,  а  саме  особисті  немайнові 
й  майнові  відносини  (цивільні  відносини),  засновані  на 
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юридичній  рівності,  вільному  волевиявленні,  майновій 
самостійності їх учасників [1].

Вперше поняття  «цінні  папери»  було  сформульовано 
в Німеччині. Починаючи з середини ХІХ століття до цін-
ного паперу прирівнювався будь-який документ майново-
правового змісту. Однак не кожний документ може мати 
статус цінного паперу.

Однією  з  ознак  цінного  паперу,  яка  вперше  одно-
значно  закріплена  в  законодавстві  України  (однак 
повністю відповідає теорії права), є та, що цінний папір 
як  документ  передбачає  можливість  передачі  прав,  що 
закріплені  цим  документом,  іншим  особам.  У  зв’язку 
із цим не є цінними паперами ті документи,  які до дня 
набрання  чинності  ЦК  вважалися  цінними  паперами, 
однак не передбачали можливість передачі прав  за цін-
ним папером іншим особам. Мова не йде про скасування 
чинних інструментів ринку [2].

Підтримуємо  думку  Ю.  Звонарьової,  яка  зазначила, 
що  ринок  цінних  паперів має  вплив  на  всі  ланки  сучас-
ної фінансової системи держави. І це не випадково, адже 
ринок цінних паперів має тісний взаємозв’язок  із фінан-
совою  системою  держави,  з  міжнародною  фінансовою 
системою, з ринком фінансових послуг тощо. Для України 
цей інститут набуває все важливішого значення, оскільки 
соціально-економічні  перетворення,  що  здійснюються 
в  Україні  й  спрямовані  на  розвиток  ринкових  відносин, 
визначають  інституційне становлення та розвиток ринку 
цінних паперів [3].

Правове  регулювання  цінних  паперів  як  об’єктів 
цивільних  правовідносин  виражається  в  упорядкуванні 
суспільних відносин  із приводу чинності й особливості 
такого явища й наданні цінним паперам відповідної пра-
вової форми, тобто визначенні міри можливої та належ-
ної поведінки, що, відповідно, може бути здійснено дер-
жавою за допомогою права й сукупності інших правових 
інструментів.

Під  об’єктами  цивільних  правовідносин  розуміють 
матеріальні й нематеріальні блага,  з приводу яких вини-
кають цивільні правовідносини; або все те, з приводу чого 
виникають  і  здійснюються  цивільні  права  й  обов’язки 
[4, с. 236].

Проблема об’єкта правовідн0-осин була й залишається 
однією  з  найскладніших  і  такою,  що  породжує  спори 
в теорії цивільного права. Нині найпоширенішою є плю-
ралістична  концепція,  яка  підтримується  переважною 
більшістю науковців, що  займалися дослідженням цього 
правового явища.

Так, В. Цікало із цього приводу зазначає, що значення 
категорії  об’єктів  цивільних  правовідносин  (об’єктів 
цивільних прав)  полягає  в  тому, що для них  встановлю-
ється відповідний цивільно-правовий режим, тобто мож-
ливості  чи  неможливості  вчинення  з  ними  відповідних 
дій (правочинів), які мають певний юридичний (цивільно-
правовий) результат [5, с. 18].

Своєю  чергою  О.  Кохановська  стверджує,  що 
об’єкти  цивільних  правовідносин  та  об’єкти  цивільних 
прав  –  поняття  тотожні. Цивільні  правовідносини  вини-
кають  і складаються між особами щодо матеріальних чи 
нематеріальних благ для задоволення своїх потреб. Отже, 
об’єктом  цивільних  прав  (правовідносин)  може  бути  те, 
заради  чого  суб’єкти  вступають  у  правовідносини  й  на 
що спрямовані їхні суб’єктивні права й обов’язки з метою 
здійснення своїх законних прав та інтересів [4, с. 236].

Визначення  правової  природи  цінних  паперів  викли-
кає  жваві  дискусії  серед  науковців.  Представники  різ-
них  концептуальних  напрямів  обґрунтували  свої  позиції 
по-різному.  Значна  частина  звернулася  до  зарубіжного 
досвіду  у  сфері  правового  регулювання  цінних  паперів. 
Загальновідоме  те, що  в  основі  «речово-правової»  («доку-
ментарної») концепції цінних паперів, згідно з якою цінний 
папір насамперед є об’єктом речового права  (документом),  

лежать погляди представників німецької правової школи, 
а  «зобов’язально-правова»  («бездокументарна»)  концеп-
ція, представники якої розглядають цінний папір як сукуп-
ність  прав,  засвідчену  певним  чином,  більше  тяжіє  до 
англо-американської системи права. Разом із тим у вітчиз-
няній правовій науці майже відсутні серйозні дослідження 
зарубіжних  доктринальних  і  законодавчих  підходів  до 
визначення сутності цінних паперів, насамперед тих, що 
розвиваються в країнах системи загального права, зокрема 
в Україні [6, с. 27].

Проте  вступаючи  в  цивільні  правовідносини,  слід 
мати на увазі, що у відносинах щодо цінних паперів про-
являється  дуалізм  речових  (права,  що  складають  зміст 
права  власності  на  цінні  папери  –  володіння,  користу-
вання та розпорядження) та зобов’язальних (права вимоги 
до  особи, що  розмістила  або  видала  цінний  папір)  прав 
про  виконання  зобов’язань,  які  виходять  з  умов  роз-
міщення  (видачі)  цінних  паперів.  Поєднання  речових 
і  зобов’язальних  прав  гармонізовано  в  законодавчому 
визначенні цінного паперу [7, с. 314].

Законодавець  у  ст.  177  ЦК  України  «Види  об’єктів 
цивільних  прав»  визначає  цінні  папери  через  поняття 
«річ» [1]. Однак слід враховувати, що віднесення цінних 
паперів до речей не означає можливості застосування до 
них всіх норм про речі [8, с. 89]. Схожість та абсолютне 
співвідношення  між  цінними  паперами  й  речами  може 
мати лише зовнішній характер, адже цінні папери підпо-
рядковуються особливому режиму.

Крім того, можна сказати, що цінні папери є специфіч-
ними речами, адже їх власник не має всіх повноважень, які 
характерні для права власності на інші речі. Відповідно до 
п. 1 ст. 317 ЦК України зміст права власності складається 
з  трьох  повноважень:  володіння,  користування  та  роз-
порядження.  Ґрунтуючись  на  абсолютній  природі  права 
власності,  власник  може  скористатися  своїми  повнова-
женнями самостійно, без залучення третіх осіб. Натомість 
власник  цінних  паперів  не  має  змоги  самостійно  корис-
туватись цінними паперами. Повноваження користування 
передбачають можливість отримання від речі певних благ. 
Вартість  документа,  в  якому  втілюються  майнові  права, 
мінімальна.  Цінність  документа  повністю  залежить  від 
цінності  прав,  закріплених у ньому. Отже,  користування 
цінним папером повинно передбачати здійснення прав, які 
закріплені  в  цінному  папері. Однак  для  отримання  благ, 
які закріплені в цінному папері, його власнику необхідно 
звернутися  до  боржника, що  є  елементом  не  речових,  а 
зобов’язальних правовідносин. Таким чином обмежується 
абсолютний  характер  права  власності  тримача  цінного 
паперу [9, с. 116].

Цінний папір як документ є тим об’єктом, на який роз-
повсюджуються речові права. Майновий характер цінного 
паперу дозволив спростити процедуру укладання та вико-
нання угод  із цінними паперами. Цінні папери були від-
несені до майна ще й тому, що  історично вони  існували 
у  вигляді  матеріального  об’єкта,  тобто  друкувались  на 
папері,  однак на  відміну  від договору цінний папір  став 
об’єктом правовідносин. З розвитком інформаційних тех-
нологій  документарні  цінні  папери  поступились  місцем 
«електронним» цінним паперам [10, с. 38].

Натепер  наявна  тривала  дискусія  з  приводу  цінних 
паперів,  які названі документами не тільки в ст. 194 ЦК 
України,  а  й  в  зазвичай  прийнятому  їхньому  розумінні, 
а  також  у  законодавстві  багатьох  країн.  Не  зачіпаючи 
питання  про  бездокументарні  цінні  папери,  відзначимо, 
що в будь-якому випадку благом є ті права, які засвідчу-
ються цінними паперами. Саме заради них особа їх і набу-
ває. Тоді й виникають питання про те, що ж є насправді 
об’єктом – права або цінний папір? А можливо, документ, 
який і є цінним папером [11, с. 14]?

Цінні  папери  як  документи  були  штучно  трансфор-
мовані в цінні папери – «речі». Коли це відбулося, термін 
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«цінні  папери»  перестав  адекватно  відбивати  суть  цін-
них  паперів,  оскільки,  ставши  самостійними  об’єктами 
цивільного  обороту,  вони  перестали  бути  просто  папе-
рами. Поєднання речових і зобов’язальних прав гармонізо-
вано у визначенні цінного паперу, яке дається в ст. 194 ЦК 
України [1].

Погоджуємося стосовно того, що цінний папір відріз-
няється від інших документів тим, що він завжди є доку-
ментом  майнового  характеру.  Але  на  відміну  від  інших 
документів, що фіксують певні майнові  права  (боргових 
розписок, страхових полісів, заповітів тощо), цінний папір 
може бути реалізований лише шляхом його пред’явлення 
в більшості випадків. Це необхідно для здійснення засвід-
ченого ним майнового права [12, с. 63].

З  впевненістю  можемо  стверджувати,  що  від  доку-
мента цінний папір відрізняється саме своєю «цінністю» 
та нерозривним прямим зв’язком між документом і май-
новими правами, які він вміщує в собі. Особливість також 
полягає в тому, що така конструкція чинна незалежно від 
форми випуску такого цінного паперу.

Саме  документ  є  тим  об’єктом  цивільного  права,  на 
яке  розповсюджуються  речові  права  (зокрема,  право 
власності).  Зобов’язальні  права  охоплюються  грошовим 
або  іншим  майновим  правом.  Для  позначення  передачі 
речових  прав  законодавець  використовує  конструкцію 
«право на цінний папір». Для позначення зобов’язальних 
прав  (прав,  що  зумовлені  умовами  розміщення  (видачі) 
цінних паперів  та/або  законодавством)  використовується 
конструкція «права за цінним папером». Тому учасникам 
цивільних  правовідносин  та  органам  державної  влади 
слід чітко визначати правову природу таких правовідно-
син. Якщо йдеться про розміщення або передачу цінного 
паперу,  то  ключовими  є  речові  права,  якщо йдеться  про 
реалізацію прав за цінним папером (право на управління 
товариством,  отримання  доходу,  інформації,  грошової 
суми  тощо),  то  ключовими  є  зобов’язальні  правовідно-
сини [8, с. 90].

Аналіз сутності цінних паперів зображується у функ-
ціях,  які  вони  виконують  у  цивільному  обігу.  До  таких 
функцій  можна  віднести:  здійснення  перерозподілу  гро-
шових  коштів  у  встановлених  межах,  між  визначеними 
територіями,  між  галузями  й  сферами  економіки,  між 
територіями й країнами, між  групами й  верствами насе-
лення;  отримання  власниками  цінних  паперів  не  лише 
права на  капітал  і  визначених  законом прав,  але й прав, 
зумовлених домовленістю, звісно, в рамках закону; повер-
нення капіталу і його збереження.

Права,  які  становлять  зміст  цінних  паперів,  можуть 
належати  до  різних  категорій  цивільних  прав.  Частіше 
за  все  вони належать до  зобов’язальних прав,  опосеред-
ковуючи  різноманітні  договірні  й  позадоговірні  відно-
сини.  Але  вони  також  можуть  бути  речовими  правами, 
правами  членства  в  корпорації,  являти  собою  уповнова-
ження на вчинення дій у чужій правовій сфері. Наприклад, 
зобов’язально-правовий  зміст  мають  вексель,  облігації 
тощо. Речово-правовий (але разом з тим і зобов’язально-
правовий)  зміст  мають  товаророзпорядчі  документи 
(коносамент тощо). Тому до особи, яка набула право влас-
ності на цінний папір, переходять у сукупності всі права, 
які  ним посвідчуються  (ч.  2  ст.  194 ЦК). Права  на  акції 
пов’язані  з  корпоративними  правами  (правом  членства 
в господарському товаристві) [13].

На сьогодні склалася ситуація, коли розвиток суспільних 
відносин випереджує відповідне формування нормативно-
правової бази. Така ситуація призводить до неврегульова-
ності суспільних відносин, що є підставою для різноманіт-
них зловживань. Усе вищесказане стосується і відносин, які 
виникли в результаті формування фондового ринку й обігу 
в межах цього ринку цінних паперів [14, с. 58].

Слушною є думка науковців про  те, що  гармонізація 
законодавства  є  важливою основою  та  рушійною  силою 

правової реформи в Україні на шляху до створення ринко-
вої соціально-орієнтованої економіки; створення правової 
бази для майбутнього членства України в Європейському 
Союзі  (далі  –  ЄС)  та  основним  напрямком  поступової 
інтеграції України до ЄС [15].

Найголовнішим  елементом  розвитку  ринку  цін-
них  паперів  є  законодавчо-правове  регулювання,  яке 
забезпечує  загальнообов’язковий  регулятивний  вплив 
на  діяльність  і  поведінку  всіх  учасників  ринку  цінних 
паперів. Цей елемент утворює необхідний нормативно-
правовий базис, на якому учасники ринкових взаємовід-
носин, у тому числі держава та її уповноважені органи, 
реалізують  свої  права,  інтереси,  обов’язки  й  повнова-
ження [14, с. 58].

Аналізуючи українське законодавство, доречним буде 
зазначити й те, що нині існує велика кількість нормативно-
правових актів, що здійснюють правове регулювання цін-
них паперів саме як об’єкта цивільних правовідносин.

До  прикладу,  ЦК  України  містить  цілу  главу  про 
цінні папери як об’єкти цивільних прав (Глава 14 «Цінні 
папери»). Також особливості правового регулювання цін-
них паперів як об’єктів цивільних прав визначаються окрім 
норм Глави 14 ЦК України ще й такими його нормами ста-
тей: ч. 2 ст. 48 «Правові наслідки появи фізичної особи, 
яка була оголошена померлою»; ч. 2 ст. 115 «Майно госпо-
дарського товариства»; п. 4 ч. 1 ст. 116 «Права учасників 
господарського  товариства»;  ст.  158  «Обмеження  щодо 
випуску  цінних  паперів  та  щодо  виплати  дивідендів»; 
ч. 4 ст. 344 «Набувальна давність»; ч. 1 ст. 389 «Витребу-
вання грошей та цінних паперів»; ч. 1 ст. 537 «Виконання 
зобов’язання  внесенням  боргу  в  депозит  нотаріуса»; 
ч. 1 ст. 576 «Предмет застави»; ч. 4 ст. 656 «Предмет дого-
вору  купівлі-продажу»;  ч.  1  ст.  718  «Предмет  договору 
дарування»; ч. 1 ст. 729 «Пожертва»; ч. 1 та 2 ст. 969 «Збе-
рігання цінностей у банку»; ч. 2 ст. 975 «Зберігання речей 
у готелі»; ч. 1 ст. 1030 «Предмет договору управління май-
ном»;  ст.  1045  «Особливості  управління  цінними  папе-
рами» [1].

І це ще не весь перелік, оскільки до спеціальних актів 
законодавства  віднесено  Господарський  кодекс  України 
(далі – ГК України), який, виходячи з його змісту, додав 
непорозумінь  до  функціонування  вже  більш  або  менш 
сформованого ринку цінних паперів і Національної депо-
зитарної системи України [16, с. 92].

Особливості  правового  регулювання  ринку  цін-
них  паперів  у  ГК  України  прописані  у  двох  гла-
вах – Главі 17 «Цінні папери у господарській діяльності» 
та  параграфі  з  «Посередництво  у  здійсненні  операцій 
з цінними паперами. Фондова біржа» Глави 35 «Особли-
вості  правового  регулювання  фінансової  діяльності»,  а 
також в інших статтях ГК України [17].

Окрім  цього,  обіг  цінних  паперів  регулюється  понад 
двадцятьма  спеціальними  законодавчими  актами.  На 
жаль,  така  велика  кількість  нормативної  бази  створює 
проблеми  в  законодавчому  регулюванні  цінних  паперів. 
Серед таких основних проблем можна виокремити те, що 
через велику кількість підзаконних нормативно-правових 
актів, які своєю чергою в більшості дублюють одні й ті ж 
положення, що зафіксовані в законах, наявні суперечності, 
неповнота  й  непослідовність  у  законодавчому  регулю-
ванні. Також важливе те, що нормативна база часто онов-
люється,  хоча  проблеми,  які  були,  й  неточності  залиша-
ються, ускладнюється лише законодавча мова в цих актах, 
через  це  зустрічається  надто  багато  різної  термінології, 
яку без знання певних економічних аспектів дуже важко 
зрозуміти й осягнути.

Натепер ще залишається важливою проблемою те, що 
єдиний термінологічний апарат законів і підзаконних нор-
мативно-правових актів просто відсутній. Варто врахувати, 
що окремі з понять загальноприйняті для розуміння, інші 
вже  визначені  іншими  актами  тощо.  Поняттєвий  апарат 
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має бути єдиним для законодавства загалом, а не для кож-
ного нормативного  акту  зокрема,  оскільки  вже  визначені 
поняття не можуть знову трактуватися в новоприйнятому 
акті [18, с. 34].

Завершуючи,  доречним  буде  вказати  на  те,  що  нині 
не лише в Україні, але й в багатьох європейських країнах 
у системі регулювання ринку цінних паперів залишилась 
низка  проблем.  По-перше,  роз’єднаність  дій  державних 
органів  і  відсутність  єдиної державної політики регулю-
вання ринку на тлі криміналізації економічних відносин, 
що формують умови для поширення на фондовому ринку 
таких  протиправних  дій,  як  використання  інсайдерської 
інформації,  маніпулювання  ринком,  легалізація  через 
інструменти  ринку  цінних  паперів  доходів,  отриманих 
злочинним шляхом, тіньове виведення капіталу закордон. 
По-друге, саморегульовані організації не виконують свої 
завдання  з  професійного  регулювання  діяльності  учас-
ників ринку щодо запобігання порушенням норм законо-
давства  й  ділової  етики.  По-третє,  інвестори  фондового 
ринку не захищені від збитків внаслідок недобросовісних 
дій професійних учасників ринку або їх банкрутства, тому 

що в системі регулювання ринку цінних паперів відсутні 
механізми компенсаційних фондів [19, с. 4].

Висновки. Отже, цінні папери виступають особливим 
фінансовим інструментом цивільно-правових відносин, а 
також особливим і неординарним об’єктом цивільних пра-
вовідносин, адже мають вагоме значення для підтримання 
економіки держави й надійних цивільних правовідносин 
у певному розумінні.

У зв’язку з тим, що правове регулювання цінних паперів 
як об’єктів цивільних правовідносин здійснюється великим 
переліком  нормативно-правових  актів,  виникає  потреба 
в повній його уніфікації, приведення до європейських стан-
дартів і застосування практики Європейського суду з прав 
людини, а також перегляду на відповідність один одному. 
Саме тому для врегулювання законодавства з питань ринку 
цінних паперів і з метою дотримання норм законодавства, 
ділової репутації як тих, хто продукує фінансові активи, так 
і тих, хто їх одержує у власність, а також посередників, нині 
гостро  виникла необхідність  в  об’єднанні  діяльності  дер-
жавних органів у цій сфері й створення єдиної нормативної 
бази національного законодавства.
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ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПОВНОЇ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ (ЕМАНСИПАЦІЯ) 
НЕПОВНОЛІТНІЙ ОСОБІ, ЯКА ЗАПИСАНА МАТІР’Ю АБО БАТЬКОМ ДИТИНИ

LEGAL ISSUES OF GRANTING FULL CIVIL LEGAL CAPACITY  
TO MINOR PARENTS (EMANCIPATION OF MINORS)

Демків Р.Я.,
кандидат юридичних наук,

доцент кафедри цивільного права та процесу
Львівського державного університету внутрішніх справ

У статті розкриваються особливості надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі, яка записана матір’ю або батьком 
дитини. Зазначається, що однією з новел цивільного законодавства України є інститут надання повної цивільної дієздатності неповно-
літнім особам (емансипації). Він передбачений ст. 35 Цивільного кодексу України. Сутність емансипації полягає в тому, що фізичній особі, 
яка досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором або бажає займатися підприємницькою діяльністю, а також неповнолітній 
особі, яка записана матір’ю або батьком дитини, може бути надана повна цивільна дієздатність.

Підґрунтям виникнення такого нового для України явища стала як необхідність правового регулювання наявних відносин, зумовле-
них новим економічним укладом України й стрімким розвитком підприємництва, так і біосоціальна природа людини – швидка акселерація 
підлітків тощо.

Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності розглядаються в порядку окремого провадження. Процесу-
альною формою звернення в справах окремого провадження є письмова заява, яка повинна відповідати вимогам чинного Цивільного 
процесуального кодексу України щодо змісту й порядку її пред’явлення.

Заявником у справах про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності відповідно до вимог Цивільного процесуального 
кодексу України є неповнолітня особа. Разом з тим звертає на себе увагу неузгодженість Цивільного кодексу України й Цивільного проце-
суального кодексу України в частині регулювання віку особи, яка правосуб’єктна ініціювати провадження у вказаній категорії справ. Так, 
з одного боку, відповідно до Цивільного процесуального кодексу, заява про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності 
може бути подана лише у випадках, передбачених Цивільним кодексом України, особою, яка досягла шістнадцяти років. З іншого боку, 
виходячи зі змісту норм Цивільного кодексу України, повна цивільна дієздатність може бути надана особі з чотирнадцяти років (якщо 
вона записана матір’ю чи батьком дитини). Для уникнення можливих проблем із тлумаченням відповідних норм Цивільного процесуаль-
ного кодексу України й усунення колізій між нормативно-правовими актами цивільного законодавства пропонується внести певні зміни 
до зазначених законодавчих актів.

Ключові слова: повна дієздатність, емансипація, органи опіки й піклування, окреме провадження, неповнолітня особа, надання 
повної цивільної дієздатності.

The article addresses the issues of granting full civil legal capacity to minor parents. One of the innovations introduced in the civil law 
of Ukraine, specifically envisaged in the Article 35 of the Civil code of Ukraine, is the institute of granting full legal capacity to minor parents 
(emancipation of minors).

Emancipation denotes that the natural person having reached the age of 16 and is employed under the labor contract, or is willing to be 
engaged in the entrepreneurship, and also a minor parents may be granted full legal capacity.

Necessity for the legal regulation of the current relations, caused by the new economic environment, and dramatic growth of entrepreneurship, 
including biosocial nature of individuals, and rapid acceleration of minors, gave the impetus for the introduction of such a phenomenon in Ukraine.

Cases on the grating the full legal capacity to minors are adjudicated in separate proceedings.
Procedural form of the application in the cases of separate proceedings is a written request in line with the criteria relating to the substance 

and filing, set out by the Civil procedural code of Ukraine.
The applicant in the cases of granting full legal capacity to minors, in accordance with the provisions of civil procedural code, is the minor.
However, Civil code of Ukraine and Civil procedural code of Ukraine are inconsistent in terms of the individual’s age authorizing to file a 

written request in this category of proceedings.
On the one hand, the request to grant full legal capacity to the minor, under the provisions of civil procedural code, may be filed only in the 

cases spelled out by the civil code of Ukraine, namely by the person aged 16. Yet, on the other hand, taking into account the provisions of civil 
code of Ukraine, full legal capacity may be granted to individuals aged 14, given it refers to the minor parents.

In order to avoid possible problems pertaining to the interpretation of the relevant provisions of civil procedural code of Ukraine and to resolve 
conflicts it is suggested to bring in amendments to the mentioned legislative acts.

Key words: full legal capacity, emancipation, guardianship and custody bodies, separate proceedings, minors, granting full legal capacity.

Актуальність теми.  Надання  повної  цивільної  дієз-
датності,  або  емансипація  (лат.  еmancipatio  –  звільнення 
від якої-небудь залежності, скасування якихось обмежень, 
зрівняння в правах), особам, які не досягли вісімнадцяти 
років (повноліття), закріплено в Цивільному кодексі Укра-
їни. Протягом  останніх  десятиліть  проблема  визначення 
підстав  і  порядку  набуття  повної  цивільної  дієздатності 
отримала досить широке розповсюдження. Насамперед це 
пов’язано із загальними тенденціями прагнення незалеж-
ності  неповнолітніх  від  батьків,  прагнення  до  самостій-
ного життя та економічної незалежності тощо.

Загалом  цивільно-правове  регулювання  порядку 
надання  повної  цивільної  дієздатності  в  Україні  досить 
унормоване  відповідними  актами  цивільного  законодав-
ства, однак залишаються неврегульованими деякі аспекти, 
зокрема щодо надання повної цивільної дієздатності непо-
внолітній особі, яка записана матір’ю або батьком дитини. 

Враховуючи не досить повний розгляд цього питання нау-
ковцями, воно потребує детальнішого аналізу.

Питанню надання неповнолітній особі повної цивіль-
ної  дієздатності  приділяли  увагу  ряд  українських  уче-
них,  таких,  зокрема,  як  Н.Л.  Бондаренко-Зелінська, 
М.В.  Міщенко,  О.В.  Бермічева,  Н.О.  Ключковська, 
О.П. Мілевський,  А.О. Мілевська,  Н.А.  Д’ячкова,  однак 
низка питань у цій сфері залишаються дискусійними.

Саме  актуальність  вказаної  проблематики,  наявність 
прогалин у цивільному законодавстві України й необхід-
ність  їх  усунення шляхом  внесення  змін  до  Цивільного 
процесуального  кодексу  зумовлюють  мету написання 
статті.

Виклад основного матеріалу. Оголошення неповно-
літньої особи повністю дієздатною істотно змінює її пра-
вовий статус. З цього часу вона може самостійно вчиняти 
будь-які  правочини,  й  згода  її  батьків  (усиновлювачів, 
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піклувальників  тощо) не має правового  значення. У разі 
емансипації неповнолітній переходить із категорії грома-
дян, що володіють неповною цивільною дієздатністю, до 
категорії суб’єктів, повністю дієздатних, і тому в цивільно-
правових  відносинах  він  прирівнюється  до  повнолітніх 
громадян,  зберігаючи  водночас  свій  фактичний  соціаль-
ний статус. Емансипована особа не може набувати лише 
тих  суб’єктивних  прав  та  обов’язків,  для  набуття  яких 
законом встановлений віковий ценз [1, с. 298].

Відповідно до Цивільного кодексу (далі – ЦК) України, 
цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює 
значення своїх дій  і може керувати ними. Цивільна дієз-
датність поділяється на три основні види:

–  часткова  (ст.  31  ЦК  України)  –  належить  фізич-
ній особі,  яка не досягла чотирнадцяти років  (малолітня 
особа);

–  неповна  (ст.  32 ЦК України)  –  належить фізичній 
особі у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (непо-
внолітня особа);

–  повна  (ст.  34  ЦК  України)  –  належить  фізичній 
особі, яка досягла вісімнадцяти років (повнолітня особа) 
й фізичній особі, яка не досягла повноліття, але зареєстру-
вала шлюб (з моменту реєстрації шлюбу).

Також  ст.  35  ЦК  України  передбачає  можливість 
надання повної цивільної дієздатності фізичній особі, яка 
не  досягла повноліття  та не  зареєструвала шлюб. Повна 
цивільна дієздатність може бути надана таким категоріям 
фізичних осіб:

–  фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і пра-
цює за трудовим договором;

–  фізичній  особі,  яка  досягла  шістнадцяти  років 
і бажає займатися підприємницькою діяльністю;

–  неповнолітній особі, яка записана матір’ю або бать-
ком дитини.

Водночас  слід  розмежовувати  поняття  надання 
та набуття повної цивільної дієздатності. Момент виник-
нення повної цивільної дієздатності в разі надання повної 
цивільної  дієздатності  залежить  від  акта  компетентного 
органу  (рішення органу опіки й піклування або рішення 
суду,  яке  набрало  законної  сили).  У  разі  набуття  повної 
цивільної  дієздатності  вона  виникає  з  моменту  реєстра-
ції шлюбу або з моменту реєстрації неповнолітньої особи 
підприємцем [12, с. 17].

Надання повної цивільної дієздатності провадиться за 
рішенням органу опіки й піклування за заявою зацікавле-
ної особи  за письмовою згодою батьків  (усиновлювачів) 
або піклувальника, а у разі відсутності такої згоди повна 
цивільна дієздатність може бути надана за рішенням суду. 
Таким  чином,  існують  дві  основні  процедури  надання 
повної цивільної дієздатності:

–  якщо  є  згода  батьків  (усиновлювачів)  або  піклу-
вальника – надання повної цивільної дієздатності прова-
диться за рішенням органу опіки й піклування;

–  якщо  немає  згоди  батьків  (усиновлювачів)  або 
піклувальника – може бути надана за рішенням суду.

Тут  необхідно  відзначити,  що,  якщо  повна  цивільна 
дієздатність  провадиться  за  рішенням  органу  опіки 
й  піклування  (у  тому  числі  й  неповнолітній  особі,  яка 
записана  матір’ю  або  батьком  дитини),  то  все  відбува-
ється  в  чітко  визначеному  порядку,  передбаченому  ЦК 
України.  Якщо ж  надання  повної  цивільної  дієздатності 
органом опіки й піклування неможливе через відсутність 
згоди батьків (усиновлювачів) або піклувальника, її може 
надати  суд.  Судова  процедура  надання  повної  цивільної 
дієздатності  неповнолітній  особі,  яка  записана  матір’ю 
або батьком дитини, має низку невідповідностей і колізій.

Отже,  порядок  провадження  у  справах  про  надання 
неповнолітній особі повної цивільної дієздатності за від-
сутності згоди батьків (усиновлювачів) або піклувальника 
визначається  главою  III  розділу  IV Цивільного  процесу-
ального кодексу (далі – ЦПК) України, з норм якої випли-

ває, що такі справи мають розглядатись у порядку окре-
мого провадження згідно з вимогами ст.ст. 301–304 ЦПК 
України.

Процесуальною формою звернення в справах окремого 
провадження  є  письмова  заява,  яка  повинна  відповідати 
вимогам  чинного  ЦПК  України  щодо  змісту  й  порядку 
її пред’явлення. Аналізуючи провадження у справах про 
надання  неповнолітній  особі  повної  цивільної  дієздат-
ності,  слід  відзначити, що процесуальний порядок  ініці-
ювання процесу тут має загальні риси, які притаманні як 
позовному, так і окремому провадженню, але водночас має 
специфіку, яка властива лише цій категорії справ [2, с. 61].

Відповідно до ст. 301 ЦПК України, заява про надання 
повної  цивільної  дієздатності  у  випадках,  встановлених 
ЦК України, за відсутності згоди батьків (усиновлювачів) 
або  піклувальника  подається  до  суду  за  місцем  прожи-
вання неповнолітньою особою, яка досягла шістнадцяти-
річного віку [3].

Таким чином,  із  заявою до  суду про надання повної 
цивільної  дієздатності  фізичній  особі,  яка  не  досягла 
повноліття,  може  звернутися  неповнолітня  особа,  яка 
досягла шістнадцяти років. Це положення ЦПК України 
не зовсім відповідає ст. 35 ЦК України, в якій зазначено, 
що повна цивільна дієздатність може бути надана  (крім 
фізичних  осіб,  яким  виповнилося  шістнадцять  років 
та які працюють за трудовим договором чи хочуть займа-
тися підприємницькою діяльністю) також неповнолітній 
особі,  яка  записана  матір’ю  або  батьком  дитини.  Тобто 
в ЦК України для осіб, які записані матір’ю або батьком 
дитини,  не  встановлено  вік  у  шістнадцять  років  задля 
можливості набуття повної цивільної дієздатності, а вико-
ристано термін «неповнолітня особа». Відповідно, непо-
внолітня  особа,  згідно  із  ЦК України,  –  це  особа  віком 
від  чотирнадцяти  до  вісімнадцяти  років.  Отже,  якщо 
неповнолітня особа у віці від чотирнадцяти до шістнад-
цяти років народила дитину, записана матір’ю або бать-
ком дитини й захоче набути повної цивільної дієздатності 
через суд (у випадку, якщо відсутня згода батьків (усинов-
лювачів) або піклувальників), вона не зможе звернутися 
із заявою до суду в порядку окремого провадження через 
обмеження  у  віці  (шістнадцять  років),  яке  встановлене 
ст. 301 ЦПК України.

Зазначу, що на вказану неузгодженість вже була звер-
нута увага в попередні роки деякими науковцями. Зокрема, 
Н.Л.  Бондаренко-Зелінська  зауважує  про  неузгодженість 
ЦК України й ЦПК України  в  частині  регулювання  віку 
особи, яка правосуб’єктна ініціювати провадження у вка-
заній  категорії  справ.  Так,  з  одного  боку,  відповідно  до 
ст. 242 ЦПК (ст. 301 у чинному ЦПК України), заява про 
надання  неповнолітній  особі  повної  цивільної  дієздат-
ності може бути подана  лише у  випадках,  передбачених 
ЦК  України,  особою,  яка  досягла  шістнадцяти  років. 
З іншого боку, виходячи зі змісту ст. 35 ЦК України, повна 
цивільна дієздатність може бути надана особі із чотирнад-
цятирічного віку (якщо вона записана матір’ю чи батьком 
дитини).  Виникає  питання,  яким  чином  особа  віком  від 
чотирнадцяти  до шістнадцяти  років  за  наявності  перед-
бачених  законом  підстав  може  ініціювати  судове  прова-
дження? [2, с. 61].

Н.А.  Д’ячкова,  Є.С.  Кугот  під  час  аналізу  судового 
порядку  емансипації  наголошують  на  певній  неузгодже-
ності норм цивільного й цивільно-процесуального законо-
давства. Так, згідно зі ст. 242 ЦПК України (ст. 301 у чин-
ному  ЦПК  України),  заява  про  надання  неповнолітній 
особі  повної  цивільної  дієздатності  може  бути  подана 
лише у випадках, передбачених ЦК України, особою, яка 
досягла шістнадцяти років. Водночас, виходячи зі змісту 
ст. 35 ЦК України, повна цивільна дієздатність може бути 
надана  й  неповнолітній  особі,  тобто  особі,  яка  досягла 
чотирнадцятирічного  віку,  якщо  вона  записана  матір’ю 
чи  батьком  дитини.  Таким  чином,  правове  становище  
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неповнолітніх  віком  від  чотирнадцяти  до  шістнадцяти 
років залишається не визначеним [1, с. 300].

Вказану неузгодженість науковці пропонують вирішити 
шляхом застосування ст. 29 ЦПК України (ст. 47 у чинному 
ЦПК України), за якою неповнолітні особи віком від чотир-
надцяти  до  вісімнадцяти  років,  а  також  особи,  цивільна 
дієздатність яких обмежена, можуть особисто здійснювати 
цивільні  процесуальні  права  й  виконувати  свої  обов’язки 
в суді у справах, що виникають із відносин, в яких вони осо-
бисто беруть участь, якщо інше не встановлено законом [4]. 
Тобто подати заяву про надання повної дієздатності непо-
внолітня особа віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років 
може особисто. Крім цього, Н.Л. Бондаренко-Зелінська для 
уникнення можливих проблем із тлумаченням ст. 242 ЦПК 
України (ст. 301 у чинному ЦПК України) пропонує внести 
зміни в її редакцію шляхом виключення з її змісту вказівки 
на шістнадцятирічний вік. Таким чином, найбільш вірним 
було  би  сформулювати  положення  ст.  242  ЦПК  України 
(ст. 301 у чинному ЦПК України) наступним чином: «Заява 
неповнолітньої особи про надання їй повної цивільної дієз-
датності  у  випадках,  встановлених  законом,  подається  до 
суду за місцем її проживання» [2, с. 61].

Вважаю, що застосування в такому випадку ст. 47 ЦПК 
України  не  може  бути  гарантією  прийняття  заяви  про 
надання  неповнолітній  особі  повної  цивільної  дієздат-
ності. Адже суд може в одному випадку прийняти  заяву 
до  розгляду,  а  в  іншому  відмовити,  посилаючись  на 
ст. 301 ЦПК України, яка є спеціальною нормою.

У реєстрі  судових  рішень  вдалося  знайти  лише одну 
справу про надання неповнолітній особі повної цивільної 
дієздатності заявником, в якій була б неповнолітня особа, 
яка записана матір’ю або батьком дитини віком від чотир-
надцяти до шістнадцяти років [5]. На жаль, суд у рішенні 
по даній справі просто посилається на ст. 35 ЦК України 
й ч. 2 ст. 29 ЦПК України (ст. 47 у чинному ЦПК України), 
не згадуючи ст. 242 ЦПК України (ст. 301 у чинному ЦПК 
України), й не обґрунтовує свою позицію щодо колізій між 
наведеними процесуальними нормами.

Ще  однією  спробою  усунення  зазначеної  колізії 
є випадки, коли до суду  із  заявою про надання неповно-
літній особі віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років 
повної  цивільної  дієздатності  звертаються  законні  пред-
ставники  [6;  7]. У  таких рішеннях,  як  і  в попередньому, 
суд  не  обґрунтовує  своєї  позиції щодо  колізійності  про-
цесуальних норм і можливості представництва у справах 
про  надання  неповнолітній  особі,  яка  записана  матір’ю 
або батьком дитини, повної цивільної дієздатності. Зага-
лом, такий спосіб може бути використаний, але у випадку, 
якщо тільки один із батьків не дає згоду на надання непо-
внолітній особі повної цивільної дієздатності. 

Аналізуючи  судові  рішення  у  справах  про  надання 
неповнолітній особі повної цивільної дієздатності, можна 
знайти випадки, коли в  інтересах неповнолітніх  (правда, 
яким  вже  виповнилося шістнадцять  років)  до  суду  звер-
таються інші органи. Переважно це органи опіки й піклу-
вання [8; 9; 10]. Однак є також справа, в якій в інтересах 
неповнолітньої особи із заявою звернувся прокурор [11]. 
Що  стосується  можливості  звернення  до  суду  із  заявою 
про  надання  неповнолітній  особі  повної  цивільної  дієз-
датності  органами  опіки  й  піклування,  то  тут  дуже  нео-
днозначна ситуація.

У  першому  випадку  орган  опіки  й  піклування  звер-
нувся до суду із заявою про надання неповнолітній особі, 
якій станом на дату розгляду справи виповнилося 17 років, 
повної  цивільної  дієздатності.  Батьки  неповнолітньої 
особи  позбавлені  батьківських  прав.  Суд  заяву  органу 
опіки й піклування в інтересах неповнолітньої особи про 
надання повної цивільної дієздатності задовольнив і надав 
неповнолітній особі повну цивільну дієздатність.

У  двох  наступних  випадках  звернення  в  інтересах 
неповнолітньої  особи органами опіки й піклування  суди 

повертали заяву заявнику, мотивуючи тим, що орган опіки 
й піклування не має повноважень на ведення цієї справи, 
оскільки із заявою про надання повної цивільної дієздат-
ності до суду повинна звертатися неповнолітня особа або 
її законний представник відповідно до ст. 242 ЦПК Укра-
їни (ст. 301 у чинному ЦПК України).

У  випадку  звернення  до  суду  із  заявою  в  інтересах 
неповнолітньої особи прокурором суд задовольнив позов 
у  повному  обсязі  й  надав  неповнолітній  особі  повну 
цивільну дієздатність.

Отже, бачимо, що в аналогічних ситуаціях суди при-
ймають різні судові рішення, що не сприяє однозначному 
розумінню правових норм, захисту прав учасників цивіль-
ного судочинства й свідчить про наявність проблем під час 
здійснення цивільного судочинства у справах про надання 
повної  цивільної  дієздатності  неповнолітнім  особам,  які 
записані матір’ю або батьком дитини.

Підсумовуючи аналіз судової практики щодо надання 
неповнолітній особі у віці від чотирнадцяти до шістнад-
цяти  років,  яка  записана  матір’ю  або  батьком  дитини, 
повної  цивільної  дієздатності,  можна  зазначити,  що 
у  зв’язку  з відсутністю чіткого й однозначного врегулю-
вання цього питання та наявності колізій між нормами ЦК 
України й ЦПК України, неповнолітні особи зазначеного 
віку  переважно  не  звертаються  до  суду  з  відповідними 
заявами  через  неможливість  спрогнозувати  перспективу 
такої  справи,  про  що  свідчить  лише  одна  справа  зазна-
ченої  категорії.  Суди,  своєю  чергою,  приймаючи  судові 
рішення  по  таких  справах,  чітко  їх  не  обґрунтовують,  а 
обмежуються  сухим  посиланням  на  статті  відповідних 
нормативно-правових актів.

Очевидно,  що  для  усунення  наведених  законодав-
чих  колізій  необхідно  внести  зміни  до  ч.  1  ст.  301 ЦПК 
України. Наприклад, Н.Л. Бондаренко-Зелінська пропонує 
сформулювати положення цієї норми таким чином: «Заява 
неповнолітньої  особи  про  надання  їй  повної  цивільної 
дієздатності  у  випадках,  встановлених  законом,  пода-
ється до суду за місцем її проживання». Вважаю, що таке 
формулювання є не кращим варіантом усунення зазначе-
них вище неточностей [2, с. 61]. Через те, що положення 
ч. 1 ст. 301 ЦПК України похідні від ст. 35 ЦК України, то 
логічним буде  зазначити в ній  як  заявників дві  категорії 
осіб, що мають право на отримання повної цивільної дієз-
датності: «неповнолітня особа, яка досягла шістнадцяти-
річного віку» й «неповнолітня особа, яка записана матір’ю 
або  батьком  дитини».  Таким  чином,  ч.  1  ст.  301  ЦПК 
України необхідно доповнити положенням такого змісту: 
«Заява неповнолітньої особи, яка досягла шістнадцятиріч-
ного віку, або неповнолітньої особи, яка записана матір’ю 
або батьком дитини, про надання їй повної цивільної дієз-
датності  у  випадках,  встановлених  Цивільним  кодексом 
України,  за  відсутності  згоди  батьків  (усиновлювачів) 
або піклувальника подається до суду за місцем її прожи-
вання».

Таке формулювання ч. 1 ст. 301 ЦПК України надасть 
можливість звернення до суду з приводу надання повної 
цивільної дієздатності поряд  із неповнолітніми особами, 
які досягли шістнадцятирічного віку і працюють за трудо-
вим договором чи бажають  займатися підприємницькою 
діяльністю, також неповнолітнім віком від чотирнадцяти 
до  вісімнадцяти  років,  які  записані матір’ю  або  батьком 
дитини, а також буде відповідати ст. 35 ЦК України.

Висновки. Здійснивши  аналіз  підстав  і  порядку 
надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі 
за  цивільним  законодавством  України,  можна  зазначити, 
що деякі аспекти для отримання повної цивільної дієздат-
ності створюють на практиці незручності для звернення до 
суду під час реалізації неповнолітньою особою, яка запи-
сана матір’ю  або батьком дитини,  права на  емансипацію. 
Зокрема,  залишається  не  визначеним  правове  становище 
неповнолітніх,  які  записані  матір’ю  або  батьком  дитини, 
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віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років щодо можли-
вості самостійного звернення до суду із заявою про надання 
повної цивільної дієздатності.

Для  усунення  такої  колізії  пропонується  доповнити 
ч.  1  ст.  301 ЦПК України й викласти  її  в  такій редакції: 
«Заява неповнолітньої особи, яка досягла шістнадцятиріч-

ного віку, або неповнолітньої особи, яка записана матір’ю 
або батьком дитини, про надання їй повної цивільної дієз-
датності  у  випадках,  встановлених  Цивільним  кодексом 
України,  за  відсутності  згоди  батьків  (усиновлювачів) 
або піклувальника подається до суду за місцем її прожи-
вання».
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ГЕНЕЗА АНТРЕПРЕНЕРСТВА ЯК ПЕРЕДУМОВА ДОГОВОРУ  
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GENESIS OF ENTREPRENEURSHIP AS A PREREQUISITE CONTRACT  
FOR PROVISION OF PRODUCTION SERVICES
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У статті аналізуються питання, пов’язані з визначенням «антрепренерства», й аналізуються його ознаки. Надається визначення 
поняття «антрепренерство». Досліджується поняття «антрепренерство» й здійснюється аналіз історичного розвитку цього явища. Понят-
тя «антрепренерство» не було нормативно закріпленим і загальновживаним щодо будь-якої сфери господарської діяльності. Джерела 
з різноманітних галузей культури містять згадки про антрепренерство саме у сфері розваг, застосовне до предмета діяльності театрів, 
музично-концертної діяльності, кіно, образотворчого мистецтва тощо. Статтю присвячено дослідженню поняття «антрепренерство». 
Визначено, що антрепренером (від франц. Entrepreneur – посередник) в Україні, як і в Росії того часу, називали в загальному сенсі 
підприємця, а надалі, щодо сфери розваг, – утримувача приватного видовищного підприємства (театру, цирку і так далі). Антрепренер 
безпосередньо й нероздільно пов’язаний з антрепризою, якою в капіталістичних країнах і дореволюційній Росії визначалось ведення 
театрального, циркового й інших підприємств приватною особою, приватним театральним підприємством. Антреприза (від французького 
entreprise – підприємство) – форма організації театральної справи, театральне підприємство, створене й очолюване приватним підпри-
ємцем – антрепренером (менеджером, імпресаріо, продюсером). У статті проаналізовано виникнення та становлення антрепренерства, 
встановлено, що це явище викликане й економічними причинами, й еволюцією технічних засобів. Розглянуто й досліджено, що антре-
пренерство виникло відповідно до сформованих суспільних умов для появи подібних професій та епохи модерну, що наступила. Воно 
характеризується раціоналізмом у всіх галузях життя, соціальною мобільністю, новими умовами комунікації, загальним рівнем культури 
й розвитком самого мистецтва, що адаптується до реалій та умов організації творчого процесу, які істотно змінилися. Статтю присвяче-
но аналізу антрепренерства, під яким розуміється вільна, ініціативна, новаторська діяльність антрепренера – особи, яка здійснює таку 
діяльність – в умовах ризику у сфері розваг.

Ключові слова: антрепренерство, мистецтво, виконавець, споживач, продюсерські послуги, розважальна індустрія, антрепренер.

The article analyzes the issues related to the definition of “entrepreneurship” and analyzes its features. The definition of “entrepreneurship” 
is given. The concept of “entrepreneurship” is researched and the historical development of this phenomenon is analyzed. The concept of 
entrepreneurship has not been normative and commonly used in any sphere of economic activity. Sources from a variety of cultural backgrounds, 
mentioning entrepreneurship in the field of entertainment, applicable to the subject of activity: theater, music and concert activities, cinema, 
fine arts and more. This article is devoted to the study of the concept of “entrepreneurship”. It is determined that the entrepreneur (from French 
Entrepreneur – intermediary) in Ukraine, as in Russia at that time, was called in the general sense of the entrepreneur, and in the future, in 
the sphere of entertainment – the holder of a private entertaining enterprise (theater, circus, etc.). The entrepreneur is directly and inseparably 
linked to the enterprise, which defined capital, countries, and pre-revolutionary Russia as the conduct of theater, circus, and other enterprises 
by an individual, a private theater enterprise. Enterprise (from the French entreprise – an enterprise) is a form of organization of the theater 
business, a theater enterprise created and led by a private entrepreneur – an entrepreneur (manager, impresario, producer). The article analyzes 
the emergence and formation of entrepreneurship, found that this phenomenon is caused by both economic reasons and the evolution of 
technical means. It has been established and investigated that entrepreneurship emerged in accordance with the existing social conditions for the 
emergence of similar professions and the era of modernity that has come. It is characterized by rationalism in all walks of life, social mobility, new 
conditions of communication, a general level of culture, and the development of art itself, which adapts to the realities and conditions of organizing 
the creative process, which have changed significantly. The article is devoted to the analysis of entrepreneurship, which means free, initiative, 
innovative activity in risk, in the sphere of entertainment, and an entrepreneur – a person who carries out this activity.

Key words: entrepreneurship, art, performer, consumer, producer services, entertainment industry, entrepreneur.

Постановка проблеми. Ще  на  зорі  становлення  люд-
ської цивілізації, в державі, що дала початок розвитку циві-
лістики  –  Великій  Римській  імперії,  за  часів  імператора 
Августа були чітко визначені дві основні потреби соціуму, 
що дозволяють ним маніпулювати й управляти – хліб і видо-
вища [1, с. 14]. Сукупність зазначених складових є універ-
сальною формулою управління народними масами в усі часи. 
Водночас забезпечення першої складової формули дозволяє 
формувати й підтримувати задовільний матеріальний рівень 
соціуму в цілому, а забезпечення другої – дозволяє підтриму-
вати  нормальний,  врівноважений  морально-психологічний 
стан мас, що істотно впливає на першу складову.

Як  свідчать  історичні  джерела,  з  розвитком  техніч-
ного  прогресу  в  суспільстві  виникають  і  розвиваються 
види  розваг,  які  відповідають  рівню  розвитку  суспіль-
ства на певному етапі. Так, виникнення музики датується 
доісторичними  часами,  коли  людина  вперше  викорис-

тала кам`яні  знаряддя праці  [2,  с. 3]. У античний період 
з’являються первинні масові видовищні розваги: у Греції 
театр  і спортивні змагання, а в стародавньому Римі най-
більшою  популярністю  користувалися  бої  гладіаторів 
[3, с. 15].

Ще  одним  напрямком  сфери  мистецтва,  який  виник 
набагато пізніше, став кінематограф, який у момент свого 
виникнення, на слушну думку В.П. Руднєва, став «культур-
ним шоком» [4, с. 97] і стійко ввійшов до життя людини. 
Це «найпоширеніший і наймогутніший у світі засіб кому-
нікації»  [5,  с.  273]. Кіно  базується  на  інших  видах мис-
тецтва  –  літературі,  театрі,  живописі,  музиці,  акумулю-
ючи їхні можливості. Але якісно воно інше, оскільки має 
власні,  притаманні  лише  йому  засоби:  наявність  планів, 
застосування  гри  світла й  тіні,  особливо в  чорно-білому 
зображенні, монтаж (звичайний, асоціативний, паралель-
ний тощо), темпоритм тощо [6].
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Стан дослідження теми.  Проблематиці  присвячені 
роботи О.А.  Підопригори,  Д.В.  Бобрової,  Н.С.  Кузнєцо-
вої,  В.В.  Луця,  О.В.  Дзери  й  інших.  Актуальні  питання 
викладаються в працях таких науковців, як М.О. Барінов, 
М.І. Брагінський, В.В. Вітрянський, Р.М. Гейнц, Н.В. Дроз-
дова, О.С. Іоффе.

Мета дослідження –  визначення  генези  поняття 
«антрепренерство» як передумови договору про надання 
продюсерських послуг.

Виклад основного матеріалу. Виникнення кінемато-
графа  як  мистецтва  та  явища  культури  пов’язане  з  пев-
ними  технічними  винаходами  кінця  ХІХ  –  ХХ  ст.  Суто 
з технічної точки зору на початку кінематограф був пере-
дусім фотографією, яка рухається, що зумовило високий 
рівень  довіри  до  документальної  вірогідності  фільмів. 
У  Парижі  в  приміщенні  «Великого  кафе»  на  бульварі 
Капуцинів  28  грудня  1895  р.  брати Огюст  і Луї Люм’єр 
уперше  публічно  продемонстрували  на  екрані  фільм 
«Вихід робітників із фабрики», знятий у серпні – вересні 
1894 р. у м. Ліон (Франція). Брати Люм’єри є загальновиз-
наними творцями кіно [7, с. 51].

Основними розповсюджувачами кінопродукції в Укра-
їні  були  іноземні  фірми.  Переважно  люди  з  бульвару 
Капуцинів у Парижі – брати Люм’єри, брати Пате й фірма 
«Гомін»  –  виявилися  вельми  спритними в  комерції. Уже 
в 1896 р. по всіх великих містах Російської імперії демон-
стрували їхні кінострічки.

У 1897 р. у Київському дворянському зібранні відбувся 
перший пробний сеанс живих картин кінематографа бра-
тів Люм’єрів. Напевно, саме в той різдвяний вечір, 3 січня, 
київський  антрепренер,  власник  театральної  трупи 
М.М. Соловцов познайомився з агентами братів Люм’єрів 
і  вже  через  кілька  місяців  придбав  модель  кіноапарата 
серійного виробництва, який за технічними характеристи-
ками перевершував усі інші – був знімальним, проєкцій-
ним і копіювальним водночас [8].

Але головними явищами в цей період виступили нова 
система організації та комерціалізації розважальної інду-
стрії та ініціація попиту на твори й виконання в цій сфері. 
Виникають  нові  форми  –  між  виконавцем  і  споживачем 
з’являється  своєрідний  посередник  у  вигляді  інституту 
антрепренерства,  який  згодом  витіснив  нотних  видав-
ців  і  директорів  театрів  із  першої  сходинки  п’єдесталу 
музично-розважальної  індустрії  та  в  початкових формах 
взявся надавати творчим особам і колективам певні адмі-
ністративно-фінансові послуги.

Безпосередньо  в  комерційній  діяльності  поняття 
«антрепренер» з’явилося задовго до його офіційного ото-
тожнення з мистецькою справою. Ще у XVII ст. антрепре-
нером (підприємцем) стали називати людину, яка уклала 
з  державою  контракт  на  виконання  певної  роботи  або 
постачання  певної  продукції  за  заздалегідь  обумовлену 
ціну. Ця людина брала на себе всю фінансову відповідаль-
ність  за  виконання  контракту.  Якщо  вона  завдяки  своїй 
підприємливості  укладалася  в  меншу  суму,  ніж  обумов-
лено  було  контрактом,  різниця  між  вартістю  контракту 
і його витратами залишалася в неї. Якщо ж її витрати були 
вище вартості контракту, то вона зазнавала збитків. Таким 
чином,  підприємцем  вважали  людину,  здатну  в  умовах 
ризику взяти на себе всю відповідальність за справу. Вона 
планує,  організовує,  контролює  всю  роботу,  ризикуючи 
своїм становищем, репутацією та фінансами [9, с. 15].

Треба  сказати,  що  вперше  поняття  «entrepreneur»  як 
економічний  термін  ввів  французький  економіст  Жан-
Батіст Сей приблизно в 1800 р., вклавши в нього наступ-
ний зміст: «Антрепренер перекидає економічні ресурси зі 
сфери малої продуктивності у  сферу великої продуктив-
ності й пожинає плоди» [10, с. 23].

Антрепренером  (від  франц.  Entrepreneur –  посеред-
ник) в Україні, як і в Росії того часу, називали в загальному 
сенсі  підприємця,  а  надалі,  щодо  сфери  розваг  –  утри-

мувача  приватного  видовищного  підприємства  (театру, 
цирку  і  так  далі).  Досить  розповсюдженим  у  Західних 
країнах є такий термін і досі. Антрепренер безпосередньо 
й нероздільно пов’язаний  з  антрепризою, якою в капіта-
лістичних  країнах  і  дореволюційній  Росії  визначалось 
ведення  театрального,  циркового  й  інших  підприємств 
приватною  особою,  приватне  театральне  підприємство 
[11, с. 52]. Антреприза (від французького entreprise – під-
приємство)  – форма  організації  театральної  справи,  теа-
тральне підприємство,  створене й  очолюване приватним 
підприємцем  –  антрепренером  (менеджером,  імпресаріо, 
продюсером) [12].

У XIX ст. і на початку XX ст. антрепренерів-підприєм-
ців  нерідко  ототожнювали  з  менеджерами  –  керівниками 
підприємств,  звертаючи  основну  увагу  на  економічний 
аспект  їхньої  діяльності,  тобто  роботу  з  повною  відпові-
дальністю  в  умовах  ризику  з  метою  отримання  прибутку 
[13,  с.  14].  Наголошуючи  на  тотожності  термінів  «антре-
пренер» і «менеджер» (від англійського дієслова to manage), 
І.А. Колеснікова звертала увагу на те, що в семантиці остан-
нього,  крім  звичайних,  уже  відомих  сем  (керувати,  завід-
увати), є дуже цікаві нові:

а)  уміти поводитися зі зброєю;
б)  уміти приборкувати коней;
в)  уміти справлятись із чимось;
г)  намагатися зробити щось [15, с. 187].
Водночас  підприємець  і  менеджер  не  є  тотожними 

поняттями. Найбільш повно розмежування двох понять – 
«підприємець» і «менеджер» – було здійснено В.В. Мар-
ченком, який відзначає, що натепер на Заході це дві різні 
професії, принципово відмінні: в типі стратегічної орієн-
тації та в підході до здійснення задуму, у формі придбання 
або залучення ресурсів і методах їхнього пускання в дію, 
включаючи відмінність в організаційній структурі відпо-
відних ділових підприємств.

Якщо підприємець орієнтується на пошук нових мож-
ливостей  для  розвитку  підприємства,  то  менеджер  –  на 
виконання  плану  й  ефективність  використання  наявних 
ресурсів. Успіх підприємницької діяльності визначається 
його вмінням швидко орієнтуватися та діяти, а діяльність 
менеджера – прихильністю до сформованого порядку. Під-
приємець прагне до гнучкого використання коштів, шукає 
можливості  їхнього  тимчасового  залучення;  менеджер 
сам  зацікавлений  у  накопичуванні  й  роздуванні  фондів. 
Підприємець так чи інакше залучає час від часу ресурси 
з  боку;  менеджер  набирає  роботу  під  наявні  ресурси. 
І  нарешті,  організаційну  структуру  менеджерського  під-
приємства  характеризує,  як  правило,  ієрархія  із  чітким 
дотриманням  субординації;  в  підприємницькій  організа-
ції,  навпаки,  сильніше  розвинені  горизонтальні  зв’язки, 
в тому числі переважно неформальні.

У XX ст. склалося сучасне поняття діяльності антре-
пренера як новатора. У цій справі отримав визнання аме-
риканський економіст Джозеф Шумпетер (1883–1950 р.), 
який зазначав, що головне завдання антрепренера полягає 
в  реформуванні  способу  виробництва  шляхом  впрова-
дження  нових  технологій  для  виробництва  нових  това-
рів або раніше вироблених товарів, але новими методами 
завдяки відкриттю  іншого джерела сировини або нового 
ринку збуту [11, с. 21].

Очевидно,  діяльність  антрепренера  й,  отже,  зміст 
антрепренерства являє собою систему:

а)  новаторства  (нові  технології,  нові  товари,  нові 
ринки і тому подібне);

б)  діяльності в умовах ризику;
в)  діяльності  в умовах свободи маневру,  ініціативної 

поведінки.
Аналіз джерел права ХІХ – ХХ ст. свідчить, що поняття 

антрепренерство не було нормативно закріпленим і загаль-
новживаним  щодо  будь-якої  сфери  господарської  діяль-
ності.  Лише  джерела  з  різноманітних  галузей  культури 
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містять  згадки  про  антрепренерство  саме  у  сфері  розваг, 
застосовне  до  предмета  діяльності  театрів,  музично-кон-
цертної діяльності, кіно, образотворчого мистецтва тощо.

Таким  чином,  під  антрепренерством  розуміється 
вільна,  ініціативна,  новаторська  діяльність  антрепре-
нера  –  особи,  яка  здійснює  таку  діяльність  –  в  умовах 
ризику у сфері розваг.

У  сфері  розваг  антрепренери  існують  із  моменту 
виникнення  професійних  труп.  Перші  документи  (кон-
тракти) відносяться до XVI ст. Відомий, наприклад, контр-
акт, укладений антрепренером французом Л’Епероньером 
з актрисою М. Фере ще в 1545 р. [12].

Серед відомих антрепренерів того часу варто виокре-
мити:  С.П.  Дягілєва,  М.В.  Лентовського,  П.М.  Медве-
дєва,  Н.І.  Собольщікова-Самаріна,  С.І.  Зиміна,  родину 
Шитлер,  М.К.  Садовського,  Й.І.  Калиновського, 
І.Ф. Штейна, Л.Ю. Млотковського та інших, які зробили 
чимало для розвитку вітчизняного театрального мисте-
цтва. З 1891 р. у Києві облаштувався російський драма-
тичний  театр  під  керівництвом М.М.  Соловцова,  який 
володів  театральним  талантом,  діловою  кмітливістю 
та високими моральними якостями [6].

Але на рубежі століть сфера антрепренерства виходить 
за  рамки  музично-театральної  діяльності,  фактично  роз-
виваючись  у  всіх  галузях  мистецтва.  Під  цією  вивіскою 
діяла велика кількість підприємців, що  займалися  адміні-
стративно-фінансовою  діяльністю  з  організації  музичних 
виступів,  дивертисментів,  гастролей  окремих  популярних 
співаків та інструменталістів. Антрепренер став невідділь-
ною та центральною фігурою в музичній і концертно-теа-
тральній комерції початку XX ст., відповідаючи за фінан-
сування артистичної діяльності фактично на всіх її етапах.

Завдяки  діяльності  антрепренерів  музичний,  кон-
цертно-театральний і кінематографічний ринок того часу 

значною мірою розширився, і функції товару набули вже 
не лише нотні екземпляри певного шлягеру, а й декілька 
видів  об’єктів:  шлягер  і  його  нотне  видання  в  барвис-
тому  оформленні;  концертна  програма,  яка  обов’язково 
включає  шлягер  або  шлягери;  театральна  вистава;  носії 
інформації  з  аудіозаписом  творчого  продукту  (шлягеру) 
на платівці; кінематографічні стрічки; особистість безпо-
середньо самого артиста, виконавця (зображення, фото чи 
інша продукція з його зображенням, статті в газетах, чутки 
й інформація про його приватне життя і так далі) [5].

Професія  антрепренер  до  початку  другого  деся-
тиліття  органічно  вписалася  в  ландшафт  культурного 
життя України й Росії та була настільки поширеною, що 
постало  питання  про  створення  професійної  організації, 
яка б захищала права таких підприємців. Наслідком цього 
став  перший  Всеросійський  з’їзд  кафе-концертних  під-
приємців, на якому було створено Товариство директорів 
театрів-вар’єте  й  цирків,  засновниками  якого  виступили 
власники 30 кафешантанів [7].

Висновки. Враховуючи  вищезазначене,  необхідно 
зробити  наступні  висновки. Виникнення  та  становлення 
антрепренерства  викликане  й  економічними  причинами, 
й еволюцією технічних засобів ХІХ ст. – початку XX ст. 
Антрепренерство  виникло  відповідно  до  сформованих 
суспільних  умов  для  появи  подібних  професій  та  епохи 
модерну, що  наступила.  Воно  характеризується  раціона-
лізмом  у  всіх  областях  життя,  соціальною  мобільністю, 
новими  умовами  комунікації,  загальним  рівнем  куль-
тури  й  розвитком  самого  мистецтва,  що  адаптується  до 
реалій  та  умов  організації  творчого  процесу,  які  істотно 
змінилися.  Таким  чином,  під  антрепренерством  розумі-
ється  вільна,  ініціативна,  новаторська  діяльність  антре-
пренера – особи, яка здійснює таку діяльність – в умовах 
ризику у сфері розваг.
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У даній статті проаналізовано інститут медіації як альтернативний спосіб розв’язання конфлікту у спорах про розлучення та пер-
спективи розвитку даного правового інституту в Україні. Визначено, що в Україні досудові та позасудові способи врегулювання спорів на 
даний час мають лише формальний характер, а сама процедура медіації є законодавчо неврегульованою. Також досліджено історичний 
аспект становлення медіації в країнах світу, сучасний стан та проблематику. У статті визначено, що медіація – це вид альтернативного 
врегулювання спорів, методом вирішення яких є залучення незалежного посередника (медіатора), який допомагає сторонам конфлікту 
оцінити реалістичність запропонованих домовленостей, перевірити, чи мають сторони необхідні повноваження, ресурси, прагнення для 
їх виконання. Проаналізовано сучасний стан законодавства України щодо встановлення інституту медіації, а саме правове підґрунтя та 
законопроєкти. Крім того, розглянуто переваги інституту медіації у справах про розлучення, до яких відносять повагу до сторін і визнання 
їхньої гідності, надаючи можливість прихованому конфлікту вийти на поверхню, демонструючи сторонам модель поведінки, якій варто 
слідувати, основною метою якої є примирення осіб і прийняття спільного рішення, також зміну ролі адвокатів у змагальних переговорах 
до юридичних консультантів та конфіденційність. У даній статті висловлено позицію, що медіація в разі розлучення в парах, в яких є 
спільні діти, фокусує увагу саме на інтересах дітей більш детально, ніж судовий розгляд, зводить до мінімуму шкідливі наслідки розлу-
чення для дітей і встановлює структурований план виховання дітей після розлучення. Обґрунтовано думку, що створення та нормативне 
закріплення інституту медіації буде відповідати загальній позиції України щодо гармонізації національного законодавства із законодав-
ством Європейського Союзу та міжнародним правом. У свою чергу медіація в сімейних спорах щодо розлучення дозволить не тільки 
уникнути довготривалої судової тяганини, а і зменшить завантаженість суддів.

Ключові слова: правовий захист, медіація, досудове врегулювання спорів, справи про розлучення, медіатор.

This article analyzes the Mediation Institute as an alternative way of resolving a divorce dispute and the prospects for developing a legal 
institute in Ukraine. It has been determined that in Ukraine pre-trial and extra-judicial means of dispute settlement are currently only formal in 
nature, and the mediation procedure itself is not legally regulated. Also, the historical aspect of mediation formation in the countries of the world, 
the current state and problems are investigated. This article identifies that mediation is a type of alternative dispute resolution whose method of 
resolution is the involvement of an independent mediator (mediator), which helps the parties to the conflict to assess the reality of the proposed 
arrangements, to check whether the parties have the necessary powers, resources, and aspirations for their implementation. The current state 
of the legislation of Ukraine on establishment of a mediation institute, namely the legal basis and bills, is analyzed. In addition, the benefits of 
the divorce mediation institute, which include respect for and recognition of their dignity by allowing the parties to a hidden conflict to surface, 
demonstrate to the parties a model of behavior to follow, the primary purpose of which is reconciliation and joint decision, also changing the role 
of lawyers in competitive negotiations for legal advisers and confidentiality. This article argues that divorce mediation in couples with cohabiting 
children focuses on the interests of children in greater detail than litigation minimizes the detrimental effects of divorce on children and establishes 
a structured post-divorce parenting plan. It is reasonable to believe that the establishment and regulation of the Mediation Institute will be in line 
with Ukraine's general position on the harmonization of national legislation with European Union law and international law. In turn, mediation in 
family divorce disputes will not only avoid lengthy litigation, but also reduce the workload of judges.

Key words: legal protection, mediation, pre-trial settlement of disputes, divorce cases, mediator.

Сьогодні судову систему України можна назвати пере-
вантаженою  та  складною.  Частину  спорів  у  цивільному 
судочинстві займає розлучення. Справи, пов’язані із сімей-
ними конфліктами (зокрема, розлученнями),  знаходяться 
на  другому  місці  в  рейтингу  найбільш  стресових  подій 
у житті людини. Відповідно до даних Державної служби 
статистики України у 2018 р. було укладено 228 441 шлю-
бів, а розлучень зареєстровано 164 616, також у судах пер-
шої  інстанції на розгляді перебувала 134 691 справа про 
розірвання шлюбу, а розглянуто лише 110 756 справ  [1]. 
Як  показує  світова  практика,  розлучення  є  досить  три-
валим,  психологічно  складним  та  фінансово  витратним 
судовим провадженням, що потребує великих бюджетних 
видатків на утримання даної системи, а також характери-
зується занадто тривалим розглядом справ у суді.

Зазвичай подружжя одразу звертаються за вирішенням 
спору до суду, не знаючи про досудовий або позасудовий 
спосіб  урегулювання  конфліктів, що  і  спричиняє  велике 
навантаження роботи  судів. Тому  актуальним на даному 
етапі виступає інститут медіації як альтернативний спосіб 
розв’язання  конфлікту.  В Україні  досудові  та  позасудові 

способи  врегулювання  спорів  на  даний час мають  лише 
формальний характер, а сама процедура медіації є законо-
давчо неврегульованою. Проте чинне законодавство міс-
тить норми, які є правовим підґрунтям для застосування 
на  практиці,  що  натепер  є  досить  поширеним  явищем 
та потребує дослідження. 

Мета роботи полягає в дослідженні медіації як способу 
досудового вирішення сімейних конфліктів та перспектив 
розвитку даного правового інституту в Україні.

Процес медіації як засіб щодо примирення осіб із залу-
ченням  авторитетних  людей  до  виконання  ролі  посеред-
ника  відоме  з  давніх  часів.  Історично  в юридичній  літе-
ратурі сформувалося три основних підходи до вирішення 
спорів і конфліктів: з позиції сили, з позиції права і з пози-
ції інтересів. Розв’язання конфліктів з позиції сили полягає 
в тому, що одна чи кілька сторін пригнічуються за рахунок 
переваг  іншої  сторони  в  силі.  До  них  відносять фізичну 
силу,  кількісні  переваги  тощо.  Згідно  з  другим  підходом 
розв’язання конфліктів здійснюється за допомогою засто-
сування  закону  в  суді,  нормативних  приписів,  інструк-
цій,  нормативів,  правил  тощо.  Третій  підхід  –  з  позиції 
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інтересів – передбачає, що сторони намагаються з’ясувати 
й  визначити,  що  спричинило  конфлікт,  і  по  можливості 
забезпечити ті інтереси, які були порушені [2, с. 31].

Ще в 1973 р. у США було зареєстровано перше профе-
сійне об’єднання медіаторів. Вперше про юридичне закрі-
плення процедури медіації було проголошено у 1976 році 
у  США  під  час  Паундської  конференції,  два  документи 
з  якої  становлять  політичну  платформу  руху  альтерна-
тивного вирішення спорів у США та інших країнах світу. 
Верховний Суддя У. Бергер у своїй доповіді через проб-
леми  судочинства  запропонував  звернутися  до  нефор-
мальних  альтернатив. Другим  вагомим  документом  була 
доповідь  професора  Ф.  Сандера,  який  представив  ідею 
«будинку правосуддя з багатьма дверима». Згідно з даною 
концепцією суд розглядався як установа, яка надає мож-
ливість  вирішення  спорів  шляхом  відкривання  різних 
«дверей», тобто рекомендаціями найбільш слушних варі-
антів вирішення спорів. У 2002 р. в США прийнято Акт 
про медіацію, що впорядкував низку питань щодо статусу 
медіатора,  зокрема  встановив, що  він  працює  без  ліцен-
зування. У  деяких штатах  (наприклад,  у  Техасі)  адвокат 
зобов’язаний інформувати особу, яка звернулася до нього, 
про можливість вдатися до послуг медіатора [2, с. 32].

О.В. Белінська у своїх працях зазначає, що в більшості 
юрисдикцій Європи явище медіації  все ще перебуває на 
початкових  стадіях  розвитку.  Визначається,  що  поділ 
«цивільне  право  –  загальне  право»,  заснований  на  різ-
ниці у сприйнятті, набагато більш ілюзорний, ніж реаль-
ний. Дану тенденцію можна пояснити тим, що у країнах 
загального права судовий розгляд відбувається аж напри-
кінці спору, суд присяжних встановлює і оцінює факти, а 
також важливим аспектом виступає те, що до стадії судо-
вого розгляду доходить лише кілька відсотків справ.

Країни,  що  належать  до  системи  цивільного  права, 
довгий час виявляли небажання користуватися медіацією 
на  практиці  для  розв’язання  правових  спорів.  До  таких 
країн  відносять  Німеччину,  Австрію,  Францію,  Данію, 
Фінляндію,  Шотландію,  Італію.  Лише  нещодавно  ці 
країни визнали медіацію як законну і корисну процедуру 
врегулювання спорів [3, с. 161]. 

Тобто можна  стверджувати, що  судова  система  країн 
загального права великим чином сприяє примиренню осіб 
до початку судового засідання, де медіацію практикують 
у приватному секторі та програмах, що мають зв’язок  із 
судами,  внаслідок чого жодна  категорія правових  спорів 
не виключена зі сфери потенційного застосування альтер-
нативного вирішення спору.

Для початку  слід  визначити, що  являє  собою дефіні-
ція  «медіація».  Дане  поняття  походить  від  латинського 
«mediatio», що означає «посередництво»; аналогічне зна-
чення мають слова «mediation» (англ.), «médiation» (фр). 

У соціальній психології вчені визначають медіацію як 
специфічну форму регулювання спірних питань, конфлік-
тів, узгодження інтересів. Х. Бесемер розглядає медіацію 
як технологію вирішення конфлікту за участю нейтраль-
ної  третьої  сторони.  Також  існує  позиція,  згідно  з  якою 
медіацію  визначають  як  певний  підхід  до  розв’язання 
конфлікту,  в  якому нейтральна  третя  сторона  забезпечує 
структурований  процес,  щоб  допомогти  конфліктуючим 
сторонам прийти до взаємно прийнятного вирішення спір-
них питань [4].

Українська академія медіації визначає її як метод поза-
судового вирішення конфліктів (спорів) за допомогою тре-
тьої, нейтральної сторони – медіатора (посередника), який 
супроводжує процес медіації, застосовуючи певну техніку 
ведення переговорів, при цьому сторони конфлікту само-
стійно знаходять рішення, яке їх задовольняє, у прийнятті 
якого медіатор не бере участі. Її метою є у строго конфі-
денційній  і  позасудовій  процедурі  допомогти  сторонам 
конфлікту в пошуку рішення,  яке буде відповідати  їхнім 
інтересам. Сторони під  керівництвом медіатора  є  актив-

ними учасниками процесу медіації та відповідально пра-
цюють над вирішенням конфлікту [5].

На нашу думку, медіація – це вид альтернативного вре-
гулювання  спорів,  методом  вирішення  яких  є  залучення 
незалежного посередника (медіатора), який допомагає сто-
ронам  конфлікту  оцінити  реалістичність  запропонованих 
домовленостей,  перевірити,  чи  мають  сторони  необхідні 
повноваження, ресурси, прагнення для їх виконання. Також 
налагодити процес комунікації та проаналізувати конфлік-
тну ситуацію таким чином, щоб вони самі змогли вибрати 
той варіант рішення, який би задовольняв інтереси, не про-
понуючи сторонам можливе рішення навіть тоді, коли воно 
йому здається очевидним. Однією з важливих цілей медіа-
тора виступає примирення та співпраця осіб.

Важливо також не порівнювати медіацію  з перегово-
рами. Дані поняття мають досить багато спільних ознак, 
проте  і  мають  ряд  відмінностей.  По-перше,  переговори 
ведуться  представники  сторін  з  опонуючими  позиціями, 
що не мають повноважень контролювати процес перего-
ворів, оскільки головною метою кожного із них є бажання 
дійти  результату  на  свою  користь.  По-друге,  кожна  сто-
рона відстоює свою правоту та вбачає необхідність пере-
конати опонента. У таких переговорах важливе значення 
має  представник,  професійність  та  впевненість  якого 
і визначає результат переговорів. Тому важливим аспектом 
медіації  виступає  відсутність  сторонніх  та  зацікавлених 
осіб. Результатом переговорів є компроміс, а в медіації – 
консенсус.  В  останньому  медіатор  працює  з  інтересами 
із  залученням  мінімуму  емоцій  та  врахуванням  балансу 
сили учасників медіації.

На сучасному етапі розвитку медіація в Україні, на від-
міну від  інших Європейських країн,  законодавчо не вре-
гульована, що значно знижує ефективність  її поширення 
в  державі  та  викликає  безліч  суперечок щодо  реалізації 
інституту медіації  і необхідності  її запровадження в усіх 
видах  правовідносин. Як  наслідок,  в  українському меді-
аційному  просторі  з’являється  все  більше  суб’єктів,  які 
позиціонують  себе  як  професійні  медіатори,  не  маючи 
відповідного фаху, який дозволить провести медіацію на 
належному рівні.

Варто зазначити, що ст. 55 Конституції України визна-
чає, що кожен має право будь-якими не забороненими зако-
ном  способами  захищати  свої  права.  Крім  того,  згідно  зі 
ст. 124 Конституції України законом може бути визначений 
обов’язковий досудовий порядок врегулювання спору  [6]. 
Дані норми надають медіації правове визнання в Україні.

 Відповідно до ч. 7 ст. 49 Цивільного процесуального 
кодексу  України  сторони  мають  можливість  дійти  до 
мирового врегулювання шляхом укладання мирової угоди 
на будь-якій стадії судового процесу [7]. 

Медіація  також  згадується  у  правилах  адвокатської 
етики України,  де  зазначено, що дії  адвоката,  який  здій-
снює функцію медіатора, повинні відповідати міжнародно 
визнаним етичним нормам медіації. Зміст, обсяги, умови 
та  порядок  надання  соціальної  послуги  посередництва 
(медіації)  закріплені  Міністерством  соціальної  політики 
України  в  Наказі  від  17.08.2016  р.  №  892  «Про  затвер-
дження Державного  стандарту  соціальної  послуги  посе-
редництва (медіації)» [8].

Україна,  підписавши  Угоду  про  Асоціацію  з  Євро-
пейським  Союзом,  взяла  на  себе  зобов’язання  посилю-
вати  співпрацю  у  сфері  правосуддя,  свободи  та  безпеки 
з  метою  забезпечення  верховенства  права  та  поваги  до 
прав людини й основоположних свобод шляхом забезпе-
чення позасудових методів урегулювання спорів.

Згодом  Указом  Президента  України  №  276/2015  від 
20.05.2015 р. була схвалена Стратегія реформування судо-
устрою,  судочинства  та  суміжних  правових  інститутів  на 
2015–2020  рр.  [9],  п.  5.4  якої  передбачається  розширення 
способів позасудового  врегулювання  спорів шляхом прак-
тичного впровадження інституту медіації та посередництва.
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Значним  кроком  у  формуванні  інституту  медіації 
в  Україні  2015  р.  слугував  законопроєкт  №  3665  «Про 
медіацію»  [10],  який  пройшов  перше  читання,  проте 
28.02.2019 р. був відхилений та знятий з розгляду.

Однак  05.07.2019  р.  у  Верховній  Раді  був  зареє-
стрований удосконалений проєкт Закону № 10425 «Про 
діяльність  у  сфері  медіації»  [11].  Цим  законопроєктом 
пропонувалося  врегулювати  питання  визначення  тер-
мінів,  принципів  медіації  та  порядок  її  проведення  як 
досудової та позасудової процедури врегулювання спору, 
статусу  медіатора,  порядок  набуття  права  на  заняття 
медіацією, вимоги для підготовки кадрів та відповідаль-
ність  медіаторів.  Даний  законопроект  був  відкликаний 
29.08.2019 р., що вивело формування інституту медіації 
на початковий рівень.

Вагомий внесок у розвиток досудового вирішення спо-
рів медіація  внесла  б  у  цивільне  судочинство  з  приводу 
сімейних  спорів,  а  саме  розлучення.  Особливістю  даної 
категорії  справ є  емоційність. Питання щодо вирішення, 
з ким залишаться діти, щодо розподілу нажитого спільно 
майна, порядку і розміру аліментів є морально складними 
і  спираються  на  емоційні  переживання  осіб.  Адвокати, 
судді та інші залучені особи не беруть до уваги емоційне 
значення,  керуючись  лише  нормами  права,  та  діють  за 
чітко встановленою законодавством процедурою, не вста-
новлюючи причину конфлікту, тоді як сімейний медіатор 
демонструє  повагу  до  сторін  і  визнання  їхньої  гідності, 
надаючи  можливість  прихованому  конфлікту  вийти  на 
поверхню,  демонструючи  сторонам  модель  поведінки, 
якої варто слідувати, основною метою якої є примирення 
осіб і прийняття спільного рішення.

Медіація  є  досить  вагомим  важелем  у  складних  кон-
фліктах,  де  комунікація  повністю  зруйнована,  або  у  тих 
випадках,  коли  емоційність  однієї  з  осіб  не  дає  змоги 
витримати  напругу, що  призводить  до  програшу. Медіа-
тори, маючи певний алгоритм дій, дотримуючись визначе-
ної процедури, спрямовують конфлікт до співробітництва.

Медіація значно змінить роль адвокатів у змагальних 
переговорах  до  ролі  юридичних  консультантів.  Місія 
адвоката  буде  полягати  не  у  виграші  спору  та  задово-
ленні вимог його клієнта, а в наданні консультацій про-
тягом  усього  процесу  медіації  щодо  їхніх  юридичних 
прав  та  обов’язків.  Дискусійним  постає  питання  саме 
про важливість адвоката у процесі медіації, оскільки сто-
рони  не можуть  приймати  компетентні  та  обґрунтовані 
рішення без достатньої юридичної консультації. Медіа-
тор також може надавати сторонам правову інформацію, 
але  не  беручи  на  себе  функцію  професійного  консуль-
танта, оскільки це буде порушувати принцип неуперед-
женості. Медіатор не є арбітром і радником щодо рішень, 
які приймаються, а займає нейтральну позицію і створює 
умови, за яких сторони мають почуватися рівними перед 
медіатором.

Сімейна  медіація  позитивно  може  вплинути  на  роз-
лучення сімейних пар, в яких є діти. У судовому порядку 
під час врегулювання питань,  тісно пов’язаних  з опікою 
та визначенням місця проживання дітей, як правило, адво-
кати зосереджені на законних правах своїх клієнтів і дуже 
мало звертають увагу на роз’яснення поточних обов’язків 
батьків.  Медіатор  може  наголосити  на  кооперативному 
підході до виховання дітей або ж надати можливість бать-
кам створити власний підхід до їх виховання. 

Європейський  союз  та  Рада  Європи  активно  підтри-
мують та сприяють розвитку сімейної медіації. У 1998 р. 
Радою Європи  було  прийнято  Рекомендацію  Rec N  (98) 
щодо медіації в сімейних справах [12], яка має рекомен-
даційний характер. У даному документі розкрито основні 
принципи  та  правила  сімейної  медіації.  Медіаторам 
у  сімейних  спорах  рекомендується  приділяти  особливу 
увагу  інтересам дитини та нагадувати батькам про  їхній 
основний обов’язок – піклуватися про добробут спільних 
дітей.

Тому можна  стверджувати, що медіація  в  разі  розлу-
чення у парах, в яких є спільні діти, фокусує увагу саме на 
інтересах дітей більш детально, ніж судовий розгляд, зво-
дить до мінімуму шкідливі наслідки розлучення для дітей 
і встановлює структурований план виховання дітей після 
розлучення, а також допомагає сформувати кооперативну 
модель для вирішення майбутніх змін у житті дітей. Крім 
того, медіатор має оцінити реалістичність запропонованих 
домовленостей,  перевірити,  чи мають  сторони необхідні 
повноваження, ресурси, прагнення для їх виконання. 

Однією з найголовніших переваг медіації в розлучен-
нях порівняно із судовим засіданням є конфіденційність. 
Законодавство України  гарантує  гласність  та  відкритість 
судового процесу, а також необмеженість у праві на отри-
мання в суді усної або письмової  інформації про резуль-
тати  розгляду  його  судової  справи  чи  судового  рішення 
в порядку, встановленому законом.

У  більшості  випадків  у  справах  про  розлучення 
подружжя уникає публічного розголосу причин чи обста-
вин  справи,  боїться  висловлювати  свої  почуття  та  пере-
живання під час фіксації ходу судового засідання чи у при-
сутності сторонніх осіб, що може спричинити емоційний 
стрес чи осуд суспільства.

У  свою чергу медіація  завдяки принципу  конфіденцій-
ності  гарантує,  що  будь-яка  інформація,  яка  стала  відома 
медіатору, не буде розголошена без бажання такої особи ані 
іншій  стороні  конфлікту,  ані  третім  особам.  Таким  чином, 
мінімізуються ризики публічного розголошення конфлікту.

Висновки. Інститут медіації як метод досудового вирі-
шення спорів шляхом залучення посередника – незалеж-
ної та неупередженої сторони – для розв’язання конфлікту 
та  встановлення  консенсусу у  відносинах широко  засто-
совується  в  різних  країнах  світу,  тому  його  законодавче 
закріплення є дуже важливим кроком для України. Ство-
рення та нормативне закріплення інституту медіації буде 
відповідати  загальній позиції України щодо  гармонізації 
національного  законодавства  із  законодавством  Євро-
пейського Союзу та міжнародним правом. У свою чергу 
медіація у сімейних спорах щодо розлучення дозволить не 
тільки уникнути довготривалої судової тяганини, а і змен-
шить завантаженість суддів.

Інститут медіації  у  розлученнях  надасть  змогу  вихо-
дити  за  межі  засобів  правового  захисту,  збереже  конфі-
денційність  обставин  справи,  врахує  інтереси  кожного 
з  подружжя,  крім  того,  у  виграші  опиняться  обидві  сто-
рони  згідно  із  принципом  win-win,  сфокусує  увагу  на 
потребах дітей, зменшить емоційну напруженість та спри-
ятиме позитивному вирішенню справи.

Всі  ці  процеси  будуть  сприяти  ефективному  поши-
ренню  в  суспільстві  культури  мирного  врегулювання 
спорів, удосконаленню в Україні механізмів захисту прав 
людини і громадянина.
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ОРГАНИ Й ТКАНИНИ ЛЮДИНИ ЯК ОСОБЛИВІ ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

BODIES AND TISSUES OF HUMAN AS SPECIAL OBJECTS CIVIL LAW
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здобувач кафедри цивільного права № 1 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Якість життя громадян та збільшення його тривалості переважно залежать від рівня медицини, у тому числі й від рівня розвитку такої 
її галузі, як трансплантологія, враховуючи, що потреба в донорських органах і тканинах стрімко зростає щороку. Трансплантація є одним 
з найбільш високоефективних способів лікування, що полягає в оперативному втручанні, направленому на пересадку трансплантата від 
донора до реципієнта. Медичні проблеми трансплантології визначають коло питань, що потребують чіткого юридичного регулювання, 
оскільки вони стосуються до найголовніших благ людини – його життя і здоров’я.

Стаття присвячена розгляду цивільно-правових аспектів трансплантації донорських органів, а також нюансів правового регулювання 
використання органів і тканин людини в трансплантології як особливих об’єктів цивільного права.

У статті здійснюється порівняльно-правовий аналіз законодавства закордонних країн з питань використання органів і тканин людини 
в галузі трансплантології. Встановлено, що міжнародне законодавство щодо трансплантації визнає органи й тканини об’єктами, обмеже-
ними в обороті, та встановлює кримінальну заборону комерційного донорства. 

Окрему увагу приділено можливості віднесення донорських органів і тканин людини до предметів матеріального світу. Розглянуто 
думку про те, що анатомічні матеріали, окремі органи, їх групи, їх частини, тканини всіх різновидів, клітини органів, безумовно, є пред-
метами – частиною людського організму.

Наголошено, що зазначене не повинно приводити до висновку про те, що коли окремі елементи організму людини є предметами, то 
й такий організм у цілому можна розглядати як предмет (живий «матеріал»). Такий висновок є хибним і заперечує соціально-біологічну 
природу людини.

Аналізуються норми чинного законодавства щодо встановлення правового статусу донорських органів як об’єктів цивільних прав і 
об’єктів цивільних правовідносин.

На підставі здійсненого аналізу констатується можливість визнання анатомічних матеріалів людини речами і пропонується віднести 
їх до специфічного самостійного предмета цивільно-правових угод, обмеженого в цивільному обороті й закріпити зазначену позицію на 
законодавчому рівні.

Ключові слова: трансплантологія, анатомічні матеріали, посмертне донорство, донорство, трансплантації органів.

The quality of life of citizens and their increase in life expectancy depends largely on the level of medicine, including the level of development 
of its field of transplantation, given that the need for donor organs and tissues is increasing rapidly every year. Transplantation is one of the most 
effective treatments for surgery to transplant from a donor to a recipient. The medical problems of transplantation determine the range of issues 
that need clear legal regulation as they affect the most important benefits of a person – his life and health.

The article is devoted to the consideration of the civil legal aspects of transplantation of donor organs, as well as the peculiarities of legal 
regulation of the use of human organs and tissues in transplantology as special objects of civil law.

The article deals with the comparative – legal analysis of the legislation of foreign countries on the use of human organs and tissues in the 
field of transplantation. It has been established that international transplantation legislation recognizes organs and tissues as objects of limited 
circulation and establishes a criminal ban on commercial donation.

Particular attention is given to the possibility of donor organs and tissues being classified as objects of the material world. The opinion is 
considered that anatomical materials, individual organs, their groups, their parts, tissues of all kinds, organ cells are certainly objects – part of 
the human body.

It is emphasized that the above should not lead to the conclusion that when individual elements of a human body are objects, then such an 
organism as a whole can be considered as an object (living “material”). Such a conclusion is false and denies the socio-biological nature of man.

The rules of the current legislation on establishing the legal status of donor bodies as objects of civil rights and objects of civil relations are 
analyzed.

Based on the conducted analysis, the possibility of recognition of human anatomical materials is ascertained, and it is proposed to refer them 
to a specific independent subject of civil-law agreements, restricted in civil turnover and to consolidate the stated position at the legislative level.

Key words: transplantology, anatomical materials, posthumous donation, donation, organ transplantation.

Постановка проблеми. Однією  з  найбільш  високо-
технологічних галузей сучасної медицини є транспланто-
логія – галузь, що займається проблемами трансплантації 
органів  і можливими перспективами створення штучних 
органів. Правове  регулювання  трансплантології  є  склад-
ною й до кінця не розв’язаною проблемою, яка стосується 
дотримання прав реципієнтів і донорів.

Разом із тим чинне законодавство у сфері трансплан-
тації  анатомічних  матеріалів  має  низку  законодавчих 
прогалин як теоретичного, так і практичного характеру, 
однією з яких є визначення правового статусу й місця 
донорських органів і тканин людини в системі об’єктів 
цивільних прав, що й свідчить про необхідність її дослі-
дження.

Стан опрацювання. Вказане питання  стало предме-
том дослідження  вітчизняних  і  закордонних науковців  – 
Г.В. Анікіної,  В.А. Васильєва, В.І.  Галаган,  І.І.  Горелик, 
Н.В.  Коробцова,  М.Й.  Кулик,  М.М.  Малеїни,  Р.А.  Май-
даник,  І.В. Спасибо-Фатєєва, Р.О. Стефанчука, С.Г., Сте-
ценко., Ю.Є. Ходико.

Метою статті  є  визначення  правового  статусу 
й місця донорських органів  і  тканин людини в системі 
об’єктів цивільних прав.

Виклад основного матеріалу.  Конституція  Укра-
їни гарантує кожному право на охорону здоров’я. Тобто 
кожний громадянин України, так само як і іноземець або 
особа без громадянства, які на законних підставах пере-
бувають на території України, мають право на охорону 
свого здоров’я. 

Відповідно до ст. 283 ЦК України охорона здоров’я 
забезпечується  системною  діяльністю  державних 
й інших організацій, передбаченою Конституцією Укра-
їни та законом [1].

Держава  бере  на  себе  відповідальність  за  стан 
здоров’я своїх громадян, що має виражатися в ефектив-
них заходах із забезпечення права людини на здоров’я. 
Реалізація права на здоров’я досягається завдяки підви-
щенню рівня та якості медичного обслуговування, впро-
вадженню в медичну практику науково-технічних досяг-
нень, нових методів лікування.
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Трансплантація є одним з найбільш високоефективних 
способів лікування, що полягає в оперативному втручанні, 
направленому на пересадку трансплантата від донора до 
реципієнта.

Медичні проблеми трансплантології визначають коло 
питань, що потребують чіткого юридичного регулювання, 
оскільки  вони  зачіпають  найголовніші  блага  людини  – 
його життя й здоров’я.

Правове регулювання трансплантації анатомічних мате-
ріалів на сьогодні визначено Законом України «Про засто-
сування  трансплантації  анатомічних  матеріалів  людині», 
Цивільним кодексом України, Постановою Кабінету Міні-
стрів України від 27 грудня 2018 р. № 1211 «Деякі питання 
реалізації Закону України «Про застосування транспланта-
ції анатомічних матеріалів людині», Наказами МОЗ Укра-
їни від 4 травня 2000 р. № 96 «Про затвердження норма-
тивно-правових  актів  з  питань  трансплантації  органів 
та інших анатомічних матеріалів людині» та від 25 вересня 
2000  р.  №  226  «Про  затвердження  нормативно-правових 
актів з питань трансплантації», Законом України «Основи 
законодавства України про охорону здоров’я».

В  результаті  аналізу  указаних  норм  чинного  законо-
давства  виникає  питання  щодо  встановлення  правового 
статусу  донорських  органів  як  об’єктів  цивільних  прав 
і об’єктів цивільних правовідносин. 

Ст. 177 Цивільного кодексу України (далі – ЦК Укра-
їни)  до  об’єктів  цивільних  прав  відносить  речі,  в  тому 
числі  гроші  й  цінні  папери,  інше майно,  майнові  права, 
результати  робіт,  послуги,  результати  інтелектуальної, 
творчої діяльності, інформацію, а також інші матеріальні 
та нематеріальні блага. 

Об’єкти  цивільних  прав  можуть  як  мати  природне 
походження,  так  і  бути  створеними  людиною,  характе-
ризуватися  родом,  масою,  площею,  іншими  зовнішніми 
ознаками.  Найчастіше  потреби  суб’єктів  цивільних  пра-
вовідносин  задовольняють  саме  речі.  У  юридичному 
значенні  під  речами  розуміють  як  предмети  побуту,  так 
і різного роду енергію, складні матеріальні об’єкти тощо. 
Виходячи з цього речами можна назвати надані природою 
й створені людиною блага (цінності) матеріального світу, 
які виступають об’єктами цивільних прав [2, с. 247–271].

Слід  зауважити,  що  «річ»  є  основною  категорією 
цивільного  права.  Згідно  зі  ст.  179  ЦК  України  річчю 
є предмет матеріального світу, щодо якого можуть вини-
кати цивільні  права  й  обов’язки. Термін  «річ»  є широко 
вживаним  у  повсякденному  побуті,  має  різні  значення, 
які  або  звужують,  або  розширюють  обсяг  зазначеного 
поняття.  Крім  того  ЦК України  визначає,  що  важливою 
ознакою кваліфікації речей є їхня оборотоздатність.

Відповідно  до  ст.  178  ЦК  України  існує  три  групи 
речей:  оборотоздатні,  обмежені  в  обороті  й  вилучені 
з обороту. 

Як  і  інші  об’єкти  цивільних  прав,  речі  можуть  від-
чужуватися або переходити від однієї особи до  іншої на 
підставі різних цивільно-правових угод та інших юридич-
них фактів у порядку універсального правонаступництва 
(спадкування, реорганізація юридичної особи) або іншим 
способом. Такі речі визнаються необмеженими в обороті, 
можуть бути об’єктом будь-яких абсолютних і відносних 
цивільних правовідносин і належати будь-яким суб’єктам 
цивільного  права.  Окремі  різновиди  речей  з  точки  зору 
національної  та  громадської  безпеки,  охорони  економіч-
них  інтересів держави,  забезпечення  здоров’я населення 
тощо  обмежені  в  обороті  (зброя,  сильнодійні  отрути 
тощо).  Вилученими  з  обороту  вважаються  ті  речі,  які 
згідно з чинним законодавством не можуть бути предме-
том цивільно-правових угод.

Натепер  одні  автори  вважають, що  донорські  органи 
особи  не  наділені  речовино-правничим  статусом  і  не 
можуть  розглядатися  як  нематеріальні  блага  через  осо-
бливість  їхнього  походження,  не  можуть  продаватися 

й  купуватися  через  те, що  вони,  попри  всю  їх  очевидну 
корисність, не є ні товаром, ні майном. Інші вчені обґрун-
товують  думку  про  те,  що  донорські  органи  особи  слід 
визнати самостійним об’єктом цивільного права, обмеже-
ним в обороті, до якого можливе застосування положень, 
установлених  для  обороту  речей  у  частині, що  не  супе-
речить законодавчим актам і сутності об’єкта [3, с. 62–67].

У зв’язку з цим надання вилученим органам  і ткани-
нам статусу «речі» є спірним питанням.

Органи й тканини є складовою суб’єкта й не підляга-
ють відчуженню в будь-якій формі. Проте ця теоретична 
концепція виявляється дещо вразливою, якщо розглядати 
її в контексті здійснення особою права на донорство орга-
нів й інших анатомічних матеріалів і репродуктивних клі-
тин [4].

Закордонне  й  міжнародне  законодавство  у  сфері 
трансплантації  містить  такі  положення  щодо  вказаного 
питання.

Так, Всесвітня медична асамблея прийняла в 1987 р. 
«Декларацію з трансплантації людських органів», де кате-
горично  засуджується  комерційне  донорство.  У  1991  р. 
Всесвітня  організація  охорони  здоров’я  розробила  Звід 
основних  принципів  щодо  питань  трансплантології,  де 
закріплено,  що  «тіло  людини  і  його  частини  не  можуть 
бути об’єктом купівлі-продажу» [5, с. 234–235].

Аналогічне  положення  містить  і  законодавство  ФРН 
про  трансплантацію,  в  якому  передбачена  кримінально-
правова заборона на комерційне донорство [6, с. 207].

США  розширює  сферу  використання  об’єкта  тран-
сплантації,  але  зберігає кримінальну заборону на комер-
ційне донорство. Так, за законодавством США «Акт про 
анатомічний дар» дарувальник може зробити анатомічний 
дар  (форма  посмертного  донорства) шляхом  позначення 
згоди на анатомічний дар на водійських правах даруваль-
ника або посвідченні особи; у заповіті; у будь-якій формі, 
висловленій  в  присутності  як  мінімум  двох  повнолітніх 
свідків,  один  з  яких  є незацікавленим свідком  [7]. У цій 
країні  договірні  механізми  набули  найбільшого  поши-
рення  у  посмертному  донорстві,  зокрема  застосовується 
«Розширена  модель  посмертного  донорства».  Судова 
практика  в  США  визнає  об’єкт  трансплантації  річчю, 
що, однак, не знаходить підтримки в законодавця [8, с. 5]. 
Законом Республіки Молдова «Про трансплантацію орга-
нів і тканин людини» заборона на продаж органів і тканин 
людини звернена лише до медичних установ [9].

Враховуючи викладене, можна зробити висновок, що 
міжнародне  законодавство  щодо  трансплантації  визнає 
органи й тканини об’єктами, обмеженими в обороті, і вста-
новлює кримінальну заборону на комерційне донорство.

Думки ж  вітчизняних  вчених щодо юридичного  зна-
чення анатомічних матеріалів  і про можливість розпоря-
джатись ними фізичними особами, а також можливість їх 
відчуження й передавання різняться між собою.

В.І.  Галаган  та  М.Й.  Кулик,  визначаючи  поняття 
речі,  виокремлюють  її  характерні  ознаки:  матеріальний 
характер, доступність, корисність. Враховуючи зазначені 
ознаки, вчені доходять висновку, що тіло померлої особи 
не можна визначати річчю [10, с. 14–20].

Деякі  вчені  стверджують, що  вилучені  органи й  тка-
нин можна  розглядати  як  речі  відповідно  до  ст.  179 ЦК 
України.

Ю.Є. Ходико стверджує, що всі анатомічні матеріали, 
які відокремлюють від організму людини, слід визначити 
як  речі,  а  отже й  розглядати  їх  слід  як  об’єкти речового 
правовідношення. Вчений розглядає  труп людини як річ 
і зазначає про його особливий правовий режим. Зокрема, 
на його думку, після смерті особи на тіло поширюються 
особисті  немайнові  права  померлого,  здійснення  яких 
покладається  на  родичів  і  членів  сім’ї  [11,  с.  85–90]. 
І.В.  Спасибо-Фатєєва  зазначає,  що  органи  й  тканини  не 
прив’язані до суб’єкта й не становлять його сутність, вони 
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вважаються благом, є засобом лікування й порятунку хво-
рого реципієнта, а тому можуть бути віднесені до об’єктів 
права. Окрім того вчена звертає увагу, що законодавство 
України  застосовує  поняття  «взяття»,  «використання» 
щодо  органів  і  тканин  людини.  Вчена  стверджує,  що 
«трансплантація є методом або прийомом, завдяки якому 
відбувається перенесення матеріалу від донора до реципі-
єнта, тим не менш, для цього необхідні відповідні об’єкти, 
які  беруться  з  певних  джерел  за  певних  умов  і  з  дотри-
манням  певних  вимог  і  правил  та  використовуються». 
Слід погодитися з думкою вченої щодо того, що вилучені 
органи  можуть  підлягати  науковим  дослідженням  і  роз-
робкам, тобто вони задіяні в праві  інтелектуальної влас-
ності [12, с. 13–18].

О.О. Пунда  вважає, що  анатомічні матеріали  (окремі 
органи,  їх  групи,  їхні  частини,  тканини  всіх  різновидів, 
клітини  органів),  безумовно,  є  предметами  –  частиною 
людського організму [13, с. 436].

Разом  із  тим  зазначене  не  повинно  приводити  до 
висновку  про  те,  що  коли  окремі  елементи  організму 
людини є предметами, то й такий організм у цілому можна 
розглядати як предмет (живий «матеріал»). Такий висно-
вок  є  хибним  і  заперечує  соціально-біологічну  природу 
людини.

М.М Малеїна своєю чергою зазначає про можливість 
закріплення на законодавчому рівні положення, що право-
вий статус об’єктів правовідносин донорства, тобто кров, 
органи й тканини, визначається як «речі, обмежені в обо-
роті» [14, с. 97].

У  випадку  трансплантації  органів  і  тканин  людини 
виникає складний комплекс особистих немайнових і май-
нових правовідносин. Причому питома  вага немайнових 
відносин у сфері трансплантації органів і тканин людини 
значно вища.

Відносини, пов’язані з трансплантацією органів і тка-
нин людини, можуть мати  характер  особистих немайно-
вих відносин, пов’язаних з майновими.

Неминуче виникає питання про характер прав суб’єктів 
на органи й тканини, які є об’єктом трансплантації. Визна-

ння цих об’єктів майном проводиться нами з достатньою 
часткою  умовності,  для  того  щоб  відмежувати  режим 
органів  і  тканин,  які  використовуються  для  трансплан-
тації, від режиму живого людського тіла в цілому, яке не 
є об’єктом майнових відносин.

Підсумовуючи викладене, слід зауважити, що однією 
з  основних  ознак  усіх  речових  прав  є  їхній  абсолютний 
характер, який полягає в тому, що особа має право само-
стійно  впливати  на  річ  без  опосередкованих  осіб,  а  всі 
інші  суб’єкти  не  повинні  перешкоджати  їх  здійсненню. 
Проте, враховуючи вищезазначене, на нашу думку, зміст 
понять «майна» та «речей» полягає в тому, що на них роз-
повсюджується право власності  особи. Окрім  того щодо 
речей  завжди  виникають  майнові  правовідносини,  що 
також не відповідає змісту правовідносин, які виникають 
під  час  трансплантації  анатомічних матеріалів. На  нашу 
думку, анатомічний матеріал людини, як уже зазначалось, 
не  можна  оцінити  в  грошовому  еквіваленті  й  не  можна 
визначити як майно, це є грубим порушенням міжнарод-
ного й вітчизняного законодавства [15].

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що попри різно-
манітність  поглядів  вітчизняних  і  закордонних  вчених 
правовий  статус  органів  і  тканин  людини  залишається 
невизначеним і не врегульованим на законодавчому рівні, 
що виявляється в практичній роботі з ними. Ми не вважа-
ємо  за можливе  визнавати  анатомічні  матеріали  людини 
речами,  отже,  їх  було  б  доцільно  назвати  самостійним 
предметом цивільно-правових угод, обмеженим у цивіль-
ному обороті,  й  закріпити  зазначену позицію на  законо-
давчому рівні.

Висновки. Не можна ототожнювати органи й тканини 
людини  з  речами.  Вони  відрізняються  особливим  похо-
дженням, є в принципі невід’ємною частиною людського 
тіла.  Визначаючи  органи  й  тканини  людини  як  об’єкти 
цивільних  правовідносин  з  особливим  правовим  режи-
мом,  необхідно  зважати  на  те,  що  вони  безпосередньо 
є  найвищими  цінностями  людини,  пов’язаними  з  її  пра-
вом на життя й здоров’я, яке повинно бути непорушним 
у будь-якому випадку.
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аспірантка кафедри цивільного права та процесу

факультету № 6
Харківського національного університету внутрішніх справ

У статті розглянуто основні проблемні питання, пов’язані зі здійсненням нагляду за дотриманням прав дітей, усиновлених інозем-
ними громадянами. Запропоновано здійснити категоризацію країн Європейського Союзу залежно від необхідності подання звітів після 
усиновлення та суб’єктів подання. Зазначено, що в міжнародних договорах, зокрема в Європейській конвенції про усиновлення дітей 
(переглянутій) від 27.11.2008 та Конвенції про захист дітей і співробітництво в галузі міждержавного усиновлення від 29.05.1993 не вста-
новлено обов’язку подання звітності після усиновлення, але здебільшого країни походження дитини вимагають надання вказаних звітів.

Запропоновано заходи з метою покращення здійснення нагляду за дотриманням прав дітей, усиновлених іноземцями, як до ратифі-
кації Україною Конвенції про захист дітей і співробітництво в галузі міждержавного усиновлення від 29.05.1993, зокрема затвердження 
уніфікованої форми звіту про умови проживання та стан здоров’я усиновленої дитини, який мають складати не усиновлювачі, а співро-
бітники консульських установ чи дипломатичних представництв, так і після ратифікації Україною Конвенції про захист дітей і співробітни-
цтво в галузі міждержавного усиновлення від 29.05.1993, закріплення на законодавчому рівні обов’язку уповноваженої (акредитованої) 
організації, яка представляє іноземних громадян-усиновлювачів щодо подання звіту про умови проживання та стан здоров’я усиновленої 
дитини до консульських установ і дипломатичних представництв України; періодичності подання звітів про умови проживання та стан 
здоров’я усиновленої дитини; закріплення в національному законодавстві України санкцій до уповноваженої (акредитованої) організації 
за неподання звіту про умови проживання та стан здоров’я усиновленої дитини; прийняття закону, який визначатиме правовий статус 
уповноваженої (акредитованої) організації з питань усиновлення, відповідальність організації в разі виявлення випадків порушення прав 
дитини при усиновленні іноземними громадянами. Також наголошено, що уповноважені організації з питань усиновлення мають бути 
підконтрольними Україні.

Ключові слова: усиновлення, права дитини, нагляд, імплементація, консульська установа, дипломатичне представництво, між-
народне усиновлення.

The article deals with the main issues related to the supervision of observance of the rights of children adopted by foreign nationals. It is 
proposed to categorize the countries of the European Union depending on the need to submit post-adoption reports and subjects of submission. 
It is noted that in international treaties, in particular the European Convention on the Adoption of Children (revised) of 27 November 2008 and the 
Convention on Protection of Children and Cooperation in Respect of Intercountry Adoption of 29 May 1993 there are no reporting obligation after 
adoption, but usually the countries of origin of the child require such reports.

Measures have been proposed to improve the supervision of observance of the rights of children adopted by foreigners, both before the 
ratification by Ukraine of the Convention on the Protection of Children and Cooperation in Respect of Intercountry Adoption of 29 May 1993, 
in particular, the approval of a unified reporting form on living conditions and state of health of the adopted child, which staffs of consular 
establishments or diplomatic missions should submitted not adoptive parents, and after the ratification by Ukraine of the Convention on Protection 
of Children and Cooperation in Respect of Intercountry Adoption of 29 May 1993, establishing in law the duty of the authorized (accredited) 
organization, which represent foreign nationals adoptive parents, to submit a report on the living conditions and state of health of the adopted child 
to the consular establishments and diplomatic missions of Ukraine; establishing the periodicity of reporting on the living conditions and state of 
health of the adopted child; the sanctions against the authorized (accredited) organization for failing to report on the living conditions and state of 
health of the adopted child to be enshrined in the national legislation of Ukraine; to enact legislation determining the legal status of the authorized 
(accredited) adoption organization, the legal liability of the organization in case of detection of violations of the rights of the child during adoption 
by foreign nationals, emphasized that the authorized adoption organizations must be under the control of Ukraine.

Key words: adoption, children rights, supervision, implementation, consular establishment, diplomatic mission, international adoption.

Постановка проблеми. Здійснення нагляду за дотри-
мання  прав  дітей,  особливо  після  усиновлення  інозем-
ними  громадянами,  враховуючи,  що  в  цьому  випадку 
усиновлена дитина здебільшого переїздить до країни про-
живання  батьків-усиновлювачів,  є  особливо  актуальним 
з огляду на непоодинокі випадки, які свідчать про пору-
шення  прав  дітей,  які  були  усиновлені  як  громадянами 
України, так і іноземцями.

Прикладом  недотримання  прав  дітей,  які  були  уси-
новлені  іноземцями, можуть бути сексуальні насильства. 
Так,  2  серпня  2006  року Омбудсман України  звернулася 
до  Президента  України  щодо  негайного  повернення 
в  Україну  усиновлених  громадянами  США  кількох 
українських  дітей-сиріт,  кякі  зазнали  в  нових  родинах 
насильства та сексуальних знущань. Зокрема, ще в 2002-
2004 роках громадянином США Джоном Волтером Крю-
гером на Херсонщині були усиновлені три хлопчики 1994, 
1995  і  1997 років народження,  а  вже у  грудні 2005 року 
Департаментом поліції міста Бейкерсфільда проти нього 
була  порушена  кримінальна  справа  за  обвинуваченням 

у сексуальних домаганнях до цих дітей. Усиновлювач був 
засуджений до 75 років позбавлення волі, але випущений 
під заставу, а діти перебувають у сім’ях, які начебто мають 
«добру репутацію та співпрацюють із соціальними служ-
бами» [1, c. 59]. Наведене свідчить про грубе порушення 
прав  усиновлених  дітей,  зокрема  посягання  на  їх  честь 
і гідність, фізичне та психічне здоров’я через відсутність 
належного нагляду за умовами проживання дітей, які були 
усиновлені іноземними громадянами.

К.І.  Березовська  звертає  увагу  на  те, що проблемою, 
яка  виникає  у  зв’язку  з  усиновленням  дитини-сироти 
та  дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  уси-
новлювачем-іноземцем  є  неможливість  проконтролю-
вати  подальшу  долю  усиновленої  дитини,  яка  проживає 
за  межами  України  [2,  c.  141].  Відповідно  до  положень 
Порядку провадження діяльності  з  усиновлення  та  здій-
снення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, 
затвердженого  Постановою  Кабінету  Міністрів  України 
від  08.10.2008  №  905  [3],  нагляд  за  дотриманням  прав 
дітей, усиновлених іноземними громадянами, насамперед 
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здійснюється шляхом подання усиновлювачами періодич-
них звітів про умови проживання та стан здоров’я дитини 
до  консульських  установ  чи  дипломатичних  представ-
ництв України.

Порядок  подання,  зміст  звітів  про  усиновлення,  а 
точніше  «моніторинг  дотримання  прав  дітей  після  уси-
новлення» Україні детально регламентовано. Організація 
з безпеки і співробітництва в Європі наголошує, що така 
детальна  регламентованість  звітів  після  здійснення  уси-
новлення є життєво-необхідною умовою, адже українські 
органи  влади  вирішили,  що  нові  заяви  на  усиновлення, 
подані  громадянами  Канади,  Франції,  Німеччини,  Іта-
лії, Іспанії та США, не будуть прийняті після 19 вересня 
2005  року  через  невиконання  багатьма  попередніми 
усиновлювачами  з  цих  країн  вимог щодо  подання  звітів 
після  усиновлення.  Натепер  вимоги,  встановлені  Укра-
їною,  є  одними  із  найкоректніших  в  усьому  світі,  особ-
ливо що стосується тривалості  зобов’язання щодо звіту-
вання,  яке  триває до досягнення 18 років  усиновленими 
дітьми  (щорічні  звіти  за  перші  три  роки,  трирічні  звіти 
після  цього).  Більшість  країн  встановлюють  максималь-
ний обов’язковий термін 3 або 5 років після усиновлення. 
Україна, можливо, захоче переглянути свої вимоги з цього 
питання [4, с. 96].

С.С.  Журило  пропонує  розробити  окремий  Порядок 
здійснення  нагляду  за  дотриманням  прав  дітей,  які  уси-
новлені  іноземними  громадянами  і  проживають  за  меж-
ами  України.  З  метою  «розвантаження»  консула,  який 
зобов’язаний  здійснювати  нагляд  за  станом  утримання 
та  виховання  дітей-громадян  України,  усиновлених  іно-
земними  громадянами,  необхідно  в  штат  консульських 
службових осіб ввести відповідну посаду, завданням якої 
нарівні  з  консулом  було  б  здійснення  основної  роботи 
в цій сфері [5, c. 12]. 

Проте  розроблення  окремого  Порядку  здійснення 
нагляду  за  дотриманням  прав  дітей,  які  усиновлені  іно-
земними громадянами і проживають за межами України, 
та  введення  в штат  консульських  службових  осіб  відпо-
відної  посади  є  недоцільним.  Нагляд  за  дотриманням 
прав  дітей,  усиновлених  іноземними  громадянами,  крім 
консульських  установ,  здійснюють  і  дипломатичні  пред-
ставництва  (посольства  або  місії),  які  відповідно  до 
ч.  4  ст.  5  Закону  України  «Про  дипломатичну  службу» 
[6]  та  п.  1  розд.  I  Положення  про  дипломатичні  пред-
ставництва  та  консульські  установи  іноземних  держав 
в Україні, затвердженого Указом Президента України від 
10.06.1993  №  198/93  [7],  є  одними  із  постійно  діючих 
органів  дипломатичної  служби  (закордонними  диплома-
тичними установами України). 

За  даними  бюджетної  програми  Міністерства  закор-
донних  справ  України,  затвердженої  Наказом  Міністер-
ства закордонних справ України від 14.02.2020 № 68 [8], 
нині  діє  129  закордонних  дипломатичних  установ Укра-
їни, у 87 державах забезпечено дипломатичну присутність 
України, в 110 – дипломатичну та консульську присутність 
України  за  зонами  відповідальності.  Гранична  штатна 
чисельність  працівників  закордонних  дипломатичних 
установ України становить 1394 особи. 

Введення  додаткової  посади  до  штату  консульських 
службових осіб, наприклад в усіх державах, в яких забез-
печено  дипломатичну  та  консульську  присутність  Укра-
їни, призведе до додаткового навантаження на державний 
бюджет України, крім того, спочатку варто проаналізувати 
питання щодо того, чи взагалі здійснюється усиновлення 
дітей  громадян України  в  державах,  у  яких  забезпечено 
дипломатичну та консульську присутність України.

Автор погоджується із О.В. Губановою, що, незважа-
ючи  на  врегульованість  нормами  законодавства  питань 
здійснення  нагляду  за  дотриманням  прав  усиновлених 
дітей  в міждержавному  усиновленні,  існують  такі  проб-
леми:  проблема  неможливості  співробітників  консуль-

ських установ внаслідок незначної кількості (4-5 співробіт-
ників) особисто відвідати сім’ї усиновлювачів; відсутність 
в  деяких  країнах  українських  дипломатичних  представ-
ництв, відсутність обліку усиновлених дітей; обмеження 
можливостей  іноземних  усиновлювачів  у  поданні  доку-
ментів  на  усиновлення  через  те,  що  надіслані  поштою 
документи  не  приймаються,  а  подаються  або  особисто, 
або через представника; пряма заборона в нормах Сімей-
ного кодексу України на усиновлення через представника, 
дозвіл на подання документів на усиновлення до Держав-
ного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини 
через фізичну особу за довіреністю [9, c. 9]. Вказані проб-
леми  створюють  перепони  задля  здійснення  належного 
нагляду за дотриманням прав дітей після здійснення про-
цедури усиновлення іноземними громадянами.

У керівництві № 2 з Гаазької конвенції від 29 травня 
1993 року «Про захист дітей і співробітництво щодо між-
державного усиновлення», яке складено Постійним бюро 
Гаазької конференції, вказано, що використання акредито-
ваних органів вважається передовою практикою, оскільки 
це дозволяє країнам залучати їх до підтримки майбутніх 
прийомних батьків під час і після процедури усиновлення, 
а  також  у  боротьбі  проти  порушень  процедур,  торгівлі 
дітьми [10, c. 35].

Відповідно до положень п.п. b, с ст. 11 Конвенції про 
захист  дітей  і  співробітництво  в  галузі  міждержавного 
усиновлення  від  29.05.1993  [11]  уповноважена  організа-
ція управляється та комплектується персоналом, який має 
етичні стандарти, освіту і досвід для роботи в сфері між-
державного усиновлення та підлягає контролю з боку ком-
петентних органів влади цієї держави щодо свого складу, 
діяльності  і  фінансового  стану.  Впровадження  в Україні 
діяльності  уповноважених  (акредитованих)  організацій 
із питань усиновлення, зокрема представництв іноземних 
організацій з усиновлення, сприятиме забезпеченню най-
кращих  інтересів  усиновлених  дітей  і  дозволить  покра-
щити  порядок  нагляду  за  дотримання  прав  усиновлених 
іноземними громадянами дітей – громадян України.

Стан опрацювання проблематики.  Проблемні 
питання  здійснення  нагляду  за  дотримання  прав  дітей, 
усиновлених  іноземцями,  досліджувалися  в  наукових 
працях  С.А.  Абрамової,  К.І. Березовської,  О.В.  Губано-
вої, С.С. Журила  та  інших. При цьому основний  акцент 
у дослідженнях  стосувався розгляду питання  здійснення 
нагляду з позиції визначення ролі та функції органів, які 
безпосередньо  здійснюють  нагляд  за  дотриманням  прав 
усиновленої  дитини,  визначення  проблем,  пов’язаних  зі 
здійсненням  неналежного  нагляду  за  дотриманням  прав 
усиновлених дітей і шляхів вдосконалення чинного зако-
нодавства  України.  Проте  порівняльно-правовий  аналіз 
законодавства  України  та  країн  Європейського  Союзу 
щодо нагляду за дотримання прав дітей, усиновлених іно-
земцями, детально не здійснювався.

Метою статті є визначення особливостей здійснення 
нагляду за дотриманням прав дітей, усиновлених інозем-
ними  громадянами,  за  чинним  законодавством  України 
та країн Європейського Союзу, розробка пропозицій щодо 
вдосконалення  процедури  нагляду  за  дотримання  прав 
дітей, усиновлених іноземними громадянами.

Виклад основного матеріалу.  В  Україні  діяльність 
із  нагляду  за  дотриманням  прав  дітей,  яких  усиновили, 
нерозривно  пов’язана  з  діяльністю  консульських  уста-
нов, адже відповідно до положення ч. 1 ст. 287 Сімейного 
кодексу України (далі – СК України) [12], якщо діти уси-
новлені іноземцями і проживають за межами України, то 
відповідна  консульська  установа  за  дорученням  Мініс-
терства  закордонних справ України веде облік цих дітей 
і  здійснює  нагляд  за  дотриманням  їхніх  прав  до  досяг-
нення  ними  18  років.  Вказана  норма  також  закріплена 
в ч. 3 ст. 31 Консульського статуту України, затвердженого 
Указом Президента України від 02.04.1994 № 127/94 [13].
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А.В.  Панов  справедливо  вважає,  що  головна  місія 
консульств – захист прав та законних інтересів громадян. 
Надзвичайно важливою функцією є також ведення обліку 
дітей  –  громадян  України,  усиновлених  іноземцями, 
та здійснення в установленому порядку нагляду за дотри-
манням їхніх прав [14, c. 66–67].

Багато  країн  вимагають, щоб  усиновлювачі  надавали 
інформацію  щодо  прогресу  та  добробуту  усиновленої 
дитини  після  того,  як  вони  приєдналися  до  своїх  нових 
сімей  шляхом  подання  звітів  після  усиновлення  [15]. 
Автор  пропонує  здійснити  категоризацію  країн  Євро-
пейського Союзу залежно від необхідності подання звіту 
після усиновлення та суб’єктів подання на:

1)  країни,  які  не  потребують  звітування  після  здій-
снення  усиновлення  (Австрія,  Бельгія,  Данія,  Естонія, 
Франція, Ірландія, Італія, Нідерланди, Швеція) [15];

2)  країни, в яких звіти після усиновлення подаються 
та  заповнюються  уповноваженою  організацією,  зокрема 
Хорватія  (уповноважена  організація  повинна  надати  два 
звіти про адаптацію після усиновлення дитини, складені 
експертом. Перший  звіт  –  протягом шести місяців  після 
усиновлення, другий – протягом двох років після усинов-
лення.  Звіти  повинні  бути  оригінальними  документами, 
які  супроводжуються  засвідченими перекладами на  хор-
ватську  мову);  Литва  (після  усиновлення  акредитований 
постачальник  послуг  з  усиновлення,  який  представляє 
сім’ю  усиновлювачів,  повинен  надати  відгук  Державній 
службі  захисту  та  усиновлення  прав  дитини  при Мініс-
терстві соціального захисту та праці, який складається зі 
звітів про інтеграцію усиновленої дитини в родину, вклю-
чаючи  детальну  інформацію  про  умови  життя  дитини, 
розвиток та здоров’я дитини. Звіти повинні містити фото-
графії  та  надаватися  двічі  на  рік  протягом  перших  двох 
років після  усиновлення;  раз на  рік протягом наступних 
двох  років;  на  запит  служби  –  через  чотири  роки  після 
усиновлення);  Румунія  (Національний  орган  з  питань 
захисту прав дитини та усиновлення дитини зобов’язаний 
слідкувати за розвитком дитини та її стосунками з усино-
вителем (усиновителями) протягом періоду не менше двох 
років після усиновлення. Для виконання цієї вимоги очі-
кується, що постачальник послуг з усиновлення надсила-
тиме Національному органу з питань захисту прав дитини 
та  усиновлення  звіт  про  успіхи  дитини  кожні  чотири 
місяці до завершення дворічного періоду); Польща (коли 
усиновлюється  дитина  з  Польщі,  усиновлювачі  зобов’я-
зані підписати письмову заяву про згоду на підтримання 
контакту з Центральною владою або з Католицьким цен-
тром  усиновлення  протягом  шести  місяців  після  завер-
шення усиновлення; згоду на спілкування та візити поль-
ських  консульських  службовців  протягом шести  місяців 
після  завершення усиновлення;  а  також, щоб постачаль-
ники послуг з усиновлення готували свої звіти після уси-
новлення раз на рік протягом перших трьох років і один 
раз на три роки до досягнення дитиною повноліття) [15];

3)  країни, в яких звіти після усиновлення подаються 
з визначеною періодичністю та складаються батьками уси-
новленої дитини, зокрема це Болгарія (подаються чотири 
звіти після усиновлення та один кожні півроку після уси-
новлення протягом перших двох років [15]. Відповідно до 
ст. 104 Сімейного кодексу Республіки Болгарія, нагляд за 
дотриманням прав і законних інтересів дітей здійснюється 
Управлінням соціального захисту за адресою проживання 
усиновлювачів протягом двох років після повного усинов-
лення  [16,  с.  26]);  Греція  (щорічний  звіт  подається  про-
тягом перших трьох років після усиновлення); Угорщина 
(угорська влада вимагає два звіти після усиновлення. Пер-
ший звіт повинен бути поданий через два місяці після уси-
новлення,  другий  –  через  рік  після  усиновлення.  Батьки 
повинні складати звіти максимально детально та включати 
сімейні фотографії [15]. Частиною 2 ст. 4:131 Цивільного 
кодексу  Угорщини  встановлено,  що  після  усиновлення 

організація, уповноважена законом, або обласні соціальні 
органи захисту дитини мають здійснювати нагляд і спри-
яти благополуччю дитини та її розвитку на період до п’яти 
років після дати вступу в силу рішення суду про усинов-
лення [17, с. 183]);

4)  країни,  в  яких  відсутні  національні  вимоги  щодо 
складання звіту після усиновлення, проте існують місцеві 
чи  регіональні  вимоги  з  вказаного  питання.  Зокрема  це 
Німеччина (акредитовані вимоги щодо звітності після уси-
новлення визначаються німецькою місцевою владою); Іспа-
нія  (немає  національних  вимог  після  усиновлення,  проте 
існують різні  вимоги  серед 17  автономних  громад  (регіо-
нів)  і  двома  автономними  містами.  Батькам-усиновлюва-
чам  необхідно  звернутися  до  відповідного  регіонального 
органу, щоб дізнатися про вимоги цього регіону) [15];

5)  країни, в яких підготовка звітів після усиновлення 
здійснюється відповідним органом з питань захисту дітей 
у державі, де проживає усиновлена дитина. Зокрема в Лат-
вії, якщо усиновлювачі та дитина продовжують проживати 
в цій країні, то суд у справах дітей, який має юрисдикцію 
щодо місця проживання дитини, буде контролювати стан 
благополуччя усиновленої дитини протягом перших двох 
років  після  завершення  процедури  усиновлення.  Якщо 
усиновлювачі  та  дитина  проживають  за  межами  Латвії, 
Міністерство  вимагає  звітів  після  усиновлення  про  уси-
новлену  дитину  протягом  двох  років  після  усиновлення 
(один  на  рік).  Перший  звіт  після  усиновлення  має  бути 
поданий  до Міністерства  через  рік  після  набрання  чин-
ності рішенням про усиновлення, другий – після усинов-
лення має бути поданий Міністерству через два роки після 
набрання чинності рішення про усиновлення. Звіти пови-
нні  бути  підготовлені  відповідними  органами  з  питань 
захисту дітей у державі, де проживає дитина) [15].

Що  ж  стосується  періодичності  подання  звітів  про 
умови  проживання  та  стан  здоров’я  дитини  в  Україні, 
то  відповідно  до  п.  82 Порядку  провадження  діяльності 
з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав 
усиновлених  дітей  громадяни  України,  які  проживають 
за  межами  України,  та  іноземці,  які  є  усиновлювачами, 
зобов’язані  щороку  протягом  перших  трьох  років  після 
усиновлення  дитини  та  в  подальшому  до  досягнення 
дитиною 18 років раз на три роки подавати консульській 
установі  чи  дипломатичному  представництву  України 
звіти про умови проживання та стан здоров’я дитини.

Слід  зазначити,  що  ні  в  Європейській  конвенції  про 
усиновлення дітей (переглянутій) від 27.11.2008 [18], яка 
ратифікована Україною,  ні  в  Конвенції  про  захист  дітей 
і  співробітництво  в  галузі  міждержавного  усиновлення 
від 29.05.1993 не встановлено обов’язку подання звітності 
після усиновлення.

Незважаючи на це,  здебільшого держави походження 
дитини вимагають надсилання звітів про еволюцію дитини 
та  її  пристосування  до  нового  сімейного  та  соціального 
середовища.  Періодичність  цих  звітів  і  тривалість  пері-
оду  спостереження  змінюються  залежно  від  держави. 
Зазвичай  соціальні  працівники  з  акредитованих  органів 
незалежно  від  того,  чи  є  вони  приватними  особами  або 
створені при уряді держави, яка приймає, опитують сім’ї 
усиновлювачів і складають звіти з фотографіями, які упо-
вноважений  орган  (або  центральний  чи  компетентний 
орган)  надсилає  до  держави  походження.  Недоцільно 
складати такі звіти безпосередньо усиновлювачами або на 
основі  телефонних  розмов,  не  домовляючись  принаймні 
про одне відвідування будинку усиновлювачів фахівцем із 
питань дитинства [3, с. 100].

Звіт після усиновлення мало цінний з точки зору най-
кращих  інтересів  та  захисту  окремої  дитини,  оскільки 
майже  жоден  поданий  звіт  не  містить  інформації,  яка  б 
викликала занепокоєння [19, с. 69].

Положеннями ст. 20 Європейської конвенції про уси-
новлення  дітей  (переглянутої)  від  27.11.2008  визначено, 
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що  державні  органи  забезпечують  розвиток  і  належне 
функціонування служб, які надають консультації стосовно 
усиновлення  та  послуг  після  усиновлення  для  забезпе-
чення  допомогою  і  порадами  майбутніх  усиновлювачів 
або усиновлених.

Положеннями ст. 9 Конвенції про захист дітей і спів-
робітництво  в  галузі  міждержавного  усиновлення  від 
29.05.1993 встановлено, що центральні органи приймають 
безпосередньо  або через державні  органи влади чи  інші 
організації,  належним  чином  уповноважені  в  своїй  дер-
жаві, всі належні заходи, зокрема для того, щоб сприяти 
розвитку консультування з питань усиновлення та послуг 
після здійснення усиновлення в своїх державах.

У країнах, в яких посередництво під час міжнародного 
усиновлення  між  державним  та/або  приватним  органом 
дозволено або передбачено, якщо навіть не є обов’язковим 
за законом, воно поступово набуває все більш актуальної 
ролі. Дійсно,  ці  органи  перетворилися  з  асоціацій  допо-
моги сім’ям в організації з «громадською» функцією, які 
професійно готові надавати набір послуг родинам усинов-
лювачів, починаючи з початкової фази (інформація, підго-
товка, підтримка), до завершення всіх технічних процедур 
(техніко-правове  та  психологічне  консультування  тощо), 
а  також  після  прибуття  дитини  (різні  етапи  її  інтеграції 
в сім’ю та суспільство) [20, с. 57].

У  випадку,  коли  організації  зобов’язані  надсилати 
періодичні звіти про хід усиновлення до країн походження 
дитини  (подальші  дії),  організація  та  сім’я  фактично 
зобов’язані постійно підтримувати зв’язок протягом кіль-
кох  місяців  або  навіть  років.  Крім  складання  періодич-
них  звітів,  організація може  надавати  додаткові  послуги 
з метою підтримки сім’ї та дитини у вирішенні делікатних 
питань і посилення ресурсів. Це такі стандартні послуги 
як  соціальні,  психологічні  та  навчальні  консультації  для 
батьків;  групи  підтримки  для  батьків;  групи  усиновле-
них дітей; фізичні та розумові заняття для дітей; зустрічі 
з  усіма  сімейними  осередками;  робота  з  інституційною 
мережею (місцеві служби, школа). 

Особлива підтримка як різновид факультативної допо-
моги може бути надана для вирішення конкретних питань 
та/або сімейних ситуацій щодо тих родин, які перебувають 
у  групі  ризику:  психологічна  та  освітня підтримка бать-
ків; психологічна підтримка дитини;  сімейна або  індиві-
дуальна  психотерапія;  послуги  спеціалістів  з  особливих 
питань (дефекти, фізичні або психічні захворювання, роз-
лади поведінки,  розлади навчання);  робота  з  інституцій-
ною мережею [20, с. 57–58].

Висновки. В  Україні  нагляд  за  дотриманням  прав 
дітей, усиновлених іноземцями, в основному виявляється 
у складанні звітів усиновлювачами про умови проживання 
та стан здоров’я усиновленої дитини, у здійсненнї їх ана-
лізу  консульською  установою  чи  дипломатичним  пред-
ставництвом України.

Враховуючи  те, що  міжнародними  договорами,  зокрема 
Європейською конвенцією про усиновлення дітей (перегляну-

тою) від 27.11.2008 та Конвенцією про захист дітей і співро-
бітництво в галузі міждержавного усиновлення від 29.05.1993, 
ратифікованою  27  країнами  Європейського  Союзу,  не  вста-
новлено обов’язку подання звітності після здійснення усинов-
лення. Здебільшого національним законодавством країн Євро-
пейського Союзу регулюється питання необхідності подання 
чи  неподання  вказаної  звітності,  періодичності  її  подання, 
суб’єктів складання звітів про усиновлення.

Автор  вважає,  що  необхідно  зробити:  1)  до  рати-
фікації  Україною  Конвенції  про  захист  дітей  і  спів-
робітництво  в  галузі  міждержавного  усиновлення  від 
29.05.1993 затвердити уніфіковану форму звіту про умови 
проживання  та  стан  здоров’я  усиновленої  дитини,  який 
мають  складати  не  усиновлювачі,  а  співробітники  кон-
сульських  установ  чи  дипломатичних  представництв;  
2) після ратифікації Україною Конвенції про захист дітей 
і  співробітництво  в  галузі  міждержавного  усиновлення 
від  29.05.1993  з  метою  розвантаження  роботи  консуль-
ських  установ  і  дипломатичних  представництв  закрі-
пити  на  законодавчому  рівні  обов’язок  уповноваженої 
(акредитованої)  організації,  яка  представляє  іноземних 
громадян-усиновлювачів, щодо подання  звіту про  умови 
проживання та стан здоров’я усиновленої дитини до кон-
сульських установ і дипломатичних представництв Укра-
їни, визначити, що вказані звіти мають подаватися з такою 
періодичністю: перший і другий – двічі на рік після уси-
новлення,  два  звіти  –  один  раз  на  рік  протягом  наступ-
них двох років, на запит консульства чи дипломатичного 
представництва – в будь-який рік із моменту усиновлення 
дитини до досягнення нею повноліття, при цьому не час-
тіше одного разу на рік.

Впровадження  в  Україні  діяльності  уповноваже-
них  організацій  з  усиновлення  та  закріплення  за  ними 
обов’язку щодо  складання  та  подання  уніфікованих  зві-
тів про умови проживання та стан здоров’я усиновлених 
іноземними громадянами дітей дасть  змогу уповноваже-
ним організаціям з усиновлення також надавати додаткові 
послуги після здійснення усиновлення, зокрема соціальні, 
психологічні та навчальні консультації для батьків; групи 
підтримки для батьків;  групи усиновлених дітей; психо-
логічну та освітню підтримку батьків; психологічну під-
тримку дитини та інші, що сприятиме забезпеченню най-
кращих інтересів усиновлених дітей. 

Діяльність  вказаних  уповноважених  організацій  із 
питань  усиновлення  має  регулюватися  спеціальним 
законом,  в  якому  необхідно  визначити  правовий  статус 
уповноваженої  організації  з  питань  усиновлення,  відпо-
відальність  організації  в  разі  виявлення  випадків  пору-
шення прав дитини при усиновлені іноземними громадя-
нами, також варто обов’язково закріпити в національному 
законодавстві  санкції  до  уповноваженої  (акредитованої) 
організації  за  неподання  звіту  про  умови  проживання 
та  стан  здоров’я  усиновленої  дитини.  Всі  уповноважені 
організації  з  питань  усиновлення  мають  бути  підконтр-
ольними Україні. 
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ГНОСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕКВІЗИЦІЇ В СИСТЕМІ НАБУТТЯ  
ПРАВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ

EPISTEMOLOGICAL ASPECTS OF REQUISITION  
IN THE SYSTEM OF ACQUISITION OF STATE PROPERTY RIGHTS

Москалюк Н.Б.,
кандидат юридичних наук, доцент,

завідувач кафедри безпеки, правоохоронної діяльності та фінансових розслідувань
Тернопільського національного економічного університету

Стаття присвячена питанню набуття прав державної власності через механізм реквізиції. Автором проаналізовано законодавчі вимо-
ги до процесу реквізиції. Зокрема вказується, що примусове відчуження об’єктів права приватної власності може бути застосоване лише 
як виняток із мотивів суспільної необхідності на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшко-
дування їх вартості. Примусове відчуження таких об’єктів із подальшим повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах 
воєнного чи надзвичайного стану.

Автором визначено проблеми зі встановленням моменту набуття прав власності державою, оскільки статтею 353 Цивільного кодексу 
України лише вказується, що реквізоване майно переходить у власність держави або знищується. Оскільки окремого закону, який би 
стосувався механізму реквізиції, в національному законодавстві немає, а реквізиція передбачає досудове позбавлення майна власника, 
єдиного чітко встановленого моменту переходу права власності національне законодавство не містить. Автор з цього приводу вислов-
лює пропозицію необхідності встановити момент набуття прав власності державою із фактичним переданням цього майна. Адже якщо 
б таке встановлення прив’язувалося до прийняття акту органом державної влади про введення надзвичайного стану, час примусового 
відчуження в усіх був би різним і це вплинуло б на їх вартість. 

Важливу частину дослідження становить аналіз поняття «суспільна необхідність» і його застосування в питанні набуття та розпоря-
дження правами державної власності. Так, автор вказує, що це поняття було легалізовано Законом України «Про відчуження земельних 
ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, які на них розміщені, перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів 
суспільної необхідності» від 17 листопада 2009 року.

Аналізуючи норми Конституції України, Цивільного кодексу України та окремих законів, автор вказує на відсутність єдності в понятій-
но-категоріальному апараті щодо досліджуваного поняття, що породжує різне розуміння і трактування норм законодавчих актів. Зазна-
чену нечіткість і деяку суперечність можна усунути шляхом прийняття окремого закону, який би встановив правовий режим реквізиції. 
Основні положення запропонованого закону автор наводить у статті, детально пояснюючи важливість кожної з норм. 

Ключові слова: право власності держави, реквізиція, набуття прав, відшкодування, суспільна необхідність. 

The article deals with the acquisition of state property rights through the requisition mechanism. The author has analyzed the legal 
requirements for the requisition process. In particular, it is stated that the forced alienation of objects of private property rights can be applied only 
as an exception for motives of public necessity, on the basis and in the manner prescribed by law, and subject to prior and full compensation of 
their value. Forcible alienation of such objects, followed by full reimbursement of their value, is permitted only in the event of martial law state or 
emergency.

The author has identified problems with establishing the moment of acquisition of property rights by the state, since Article 353 of the Civil Code 
of Ukraine only specifies that the requisitioned property shall be transferred to state ownership or destroyed. As there is no separate law concerning 
the mechanism of requisition in national law, and requisition provides for the pre-trial deprivation of the owner’s property, the national legislation 
does not contain a single clearly established moment of transfer of ownership. The author in this regard proposes the need to establish the moment 
of acquisition of property rights by the state with the actual transfer of this property. If such an establishment were tied to the adoption of an act of a 
public authority on the introduction of a state of emergency, the time of forced alienation of everyone would be different and it would affect their cost.

An important part of the study is the analysis of the concept of “social necessity” and its application in the acquisition and disposal of state 
property rights. Thus, the author states that the concept of social necessity was legalized by the Law of Ukraine “On alienation of land plots, 
other real estate objects placed on them, which are privately owned, for public needs or for reasons of public necessity” of November 17, 2009.

Having analyzed the norms of the Constitution of Ukraine, the Civil Code of Ukraine and individual laws  the author points to the lack of unity 
in the conceptual and categorical apparatus of the concept under study. It generates a different understanding and interpretation of the norms of 
legislative acts. The same ambiguity is indicated, and in many cases the contradiction can be eliminated by the adoption of a separate law that 
would establish the legal regime of requisition. The author proposes the main provisions of the proposed law in the article and explains in detail 
the importance of each of the norms.

Key words: state property rights, requisition, acquisition of rights, compensation, public necessity. 

Постановка проблеми. Стаття 41 Конституції України 
встановлює, що «ніхто не може бути протиправно позбавле-
ний права власності. Право приватної власності є непоруш-
ним.  Примусове  відчуження  об’єктів  приватної  власності 
може бути застосоване лише як виняток із мотивів суспіль-
ної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених зако-
ном, та за умови попереднього і повного відшкодування їх 
вартості. Примусове  відчуження  таких  об’єктів  із  подаль-
шим повним відшкодуванням їх вартості допускається лише 
в умовах воєнного чи надзвичайного стану» [1].

Події, які відбуваються в Україні, це і фактично воєнні 
дії на Сході та пандемія Covid-19, змушують кожного з нас 
задуматися, чи не стануть вони передумовою до позбав-
лення нас певних об’єктів  власності,  чи у  зв’язку  з  сус-
пільною  необхідністю  не  відбудеться  перехід  власності 
від приватної до державної? До недавнього часу вказані 
норми Конституції мали досить декларативний характер, 

а в умовах сьогодення на них і норми інших законодавчих 
актів потрібно звернути особливу увагу.

Стан опрацювання. Питання  обмеження  та  позбав-
лення прав приватної власності у своїх наукових доробках 
висвітлювали  багато  національних  і  зарубіжних  вчених-
цивілістів.  Серед  них  слід  назвати  вчених  С.  Алексє-
єва,  Алі-Халіля  Ібрагіма,  В.  Бєлова,  В.  Венецианова, 
Н. Вороніна, Є. Губіна, О. Дзеру, І. Дзеру, Ю. Дорофєєва, 
В. Ісакова, О. Красавчікова, Я. Миколенко, К. Скловського, 
В. Толстого, Є. Харитонова, Н. Челишева, Л. Щетіннікова 
та  інших.  Безпосередньо  питанню  реквізиції  як  позбав-
ленню прав приватної власності приділяли увагу Я. Рома-
нюк,  Н.  Кузнєцова,  В.  Носік,  Д.  Попович,  В.  Коссак, 
П. Пушкар та інші. Більшість із названих вчених реквізи-
цію розглядають з позиції права приватної власності, тоді 
як протилежний суб’єкт – держава  і набуття права влас-
ності нею – залишається мало дослідженим.
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Метою статті  є  детальний  аналіз  реквізиції  як  спо-
собу набуття прав власності державою, вивчення всіх про-
блемних аспектів, які супроводжують процес реквізиції, а 
також вироблення пропозицій по їх усуненню.

Виклад основного матеріалу. Стаття 1 Протоколу 1 до 
Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-
бод встановлює, що «кожна фізична або юридична особа 
має право мирно володіти  своїм майном. Ніхто не може 
бути  позбавлений  своєї  власності  інакше  як  в  інтересах 
суспільства  і  на  умовах,  передбачених  законом  і  загаль-
ними принципами міжнародного прав» [2]. Вказана норма 
означає,  що  право  власності  визнається  непорушним  на 
найвищому  міжнародному  рівні.  Проте  навіть  на  цьому 
рівні встановлюється можливість обмеження права влас-
ності в інтересах суспільства. 

На національному рівні, крім норм Конституції Укра-
їни, подібні норми містяться і в Цивільному кодексі Укра-
їни. Так, ч. 2–3 ст. 231 встановлено, що «особа може бути 
позбавлена  права  власності  або  обмежена  у  його  здій-
сненні  лише  в  випадках  і  в  порядку,  встановлених  зако-
ном. Примусове відчуження об’єктів права власності може 
бути  застосоване  лише  як  виняток  із мотивів  суспільної 
необхідності на підставі  і  в порядку,  встановлених  зако-
ном, та за умови попереднього та повного відшкодування 
їх вартості, крім випадків, встановлених частиною другою 
статті 353 цього кодексу». Частина 2 ст. 353 встановлює, 
що  «в  умовах  воєнного  або  надзвичайного  стану  майно 
може бути примусово відчужене у власника з подальшим 
повним відшкодуванням його вартості» [3].

З  наведених  норм  вбачається, що  позбавлення  права 
власності  можливе  за  умови  суспільної  необхідності, 
проте  воно  супроводжується  попереднім  чи  подальшим 
відшкодуванням  його  вартості.  Де-юре  це  означає,  що 
перехід із приватної чи колективної власності в державну 
без відповідної компенсації та мотивів суспільної необхід-
ності (тобто фактична націоналізація) не можливий. І хоча 
в іншій публікації автор підтримував необхідність законо-
давчого  визначення  механізму  націоналізації,  вказуючи 
на можливість існування в законодавстві обох механізмів 
із  різними  правовими  наслідками  й  різними  причинами 
застосування, станом на сьогодні її в національному зако-
нодавстві немає. 

З цього приводу автор вказував: «Основна відмінність 
між поняттями «реквізиція»  та «націоналізація» – це  те, 
що при націоналізації  не  потрібне  існування  надзвичай-
них  обставин,  а  потрібна  лише  суспільна  необхідність, 
також  при  націоналізації  не  існувало  б  режиму  повер-
нення  майна  попередньому  власнику.  Подальша  прива-
тизація націоналізованого була б дозволена виключно за 
економічної доцільності такої» [4, с. 110]. Автор розглядає 
детальніше, яким чином держава набуває прав власності 
через механізм реквізиції в сучасних умовах.

Стаття  353  ЦК  України  встановлює:  «В  разі  стихій-
ного  лиха,  аварії,  епідемії,  епізоотії  та  за  інших  надзви-
чайних обставин з метою суспільної необхідності майно 
може  бути  примусово  відчужене  у  власника  на  підставі 
та  в  порядку,  встановлених  законом,  за  умови  попере-
днього  і  повного  відшкодування  його  вартості  (реквізи-
ція). В умовах воєнного  або надзвичайного стану майно 
може бути примусово відчужене у власника з подальшим 
повним відшкодуванням його вартості. Реквізоване майно 
переходить у власність держави або знищується. Оцінка, 
за якою попередньому власникові була відшкодована вар-
тість реквізованого майна, може бути оскаржена до суду. 
В  разі  реквізиції  майна  його  попередній  власник  може 
вимагати надання йому іншого майна, якщо це можливо. 
Якщо ж після припинення надзвичайної обставини рекві-
зоване майно збереглося, особа, якій воно належало, має 
право вимагати його повернення в судовому порядку» [3].

Аналіз  норм  реквізиції  дозволяє  виділити  такі  її 
основні характеристики:

1)  реквізиція  спрямована  на  відвернення  стихійного 
лиха,  аварії,  епідемії,  епізоотії  та  інших  надзвичайних 
обставин;

2)  примусове  відчуження  здійснюється  з  метою  сус-
пільної необхідності;

3)  реквізиція  передбачає  повне  попереднє  або 
подальше відшкодування;

4)  по завершенні надзвичайних обставин попередній 
власник  може  вимагати  повернення  йому  реквізованого 
майна [4, c. 111].

З наведеного вбачається, що для розкриття всіх аспек-
тів переходу права власності до держави необхідно визна-
читися  з  питаннями,  що  вважати  суспільною  необхід-
ністю?  Яким  чином  законодавчо  визначаються  підстави 
та  порядок  примусового  відчуження  майна,  теоретичні 
та практичні проблеми відшкодування власнику; момент 
виникнення  права  власності  в  держави  і  підстави  до 
подальшої можливої втрати таких прав.

Поняття «суспільної необхідності» вперше законодавчо 
було визначене Законом України «Про відчуження земель-
них ділянок,  інших об’єктів нерухомого майна, що на них 
розміщені,  які  перебувають  у  приватній  власності,  для 
суспільних  потреб  чи  з  мотивів  суспільної  необхідності» 
від 17 листопада 2009 року, згідно з яким суспільна необ-
хідність  зумовлена  загальнодержавними  інтересами  або 
інтересами  територіальної  громади  як  виключна  необхід-
ність, для забезпечення якої допускається примусове відчу-
ження земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, 
що на ній розміщені, у встановленому законом порядку» [5]. 

Доктринальні  розуміння  реквізиції  зводяться  до 
такого: «Реквізиція – це примусове вилучення державою 
майна  власника  в  державних  або  громадських  інтересах 
з виплатою йому вартості майна» [6]. «Реквізицію зазви-
чай  характеризують  як  спосіб  примусового  відчуження 
об’єктів  права  приватної  власності  в  інтересах  суспіль-
ства, яке застосовується в разі виникнення надзвичайних 
подій із метою усунення негативних наслідків або загроз 
їх настання, здебільшого на умовах компенсації» [7, с. 56]. 
Як бачимо, значних відмінностей у визначеннях немає.

Підставами до вжиття реквізиції є стихійне лихо, аварії, 
епідемії, епізоотії та  інші надзвичайні обставини. За вказа-
них обставин має відбуватися попереднє і повне відшкоду-
вання  вартості  майна.  В  умовах  воєнного  або  надзвичай-
ного стану – подальше повне відшкодування його вартості. 
Передумовою до застосування реквізиції є прийняття адмі-
ністративного акту,  який кардинально відрізняє реквізицію 
від  інших  способів  припинення  права  власності,  в  яких 
визначальним є рішення суду. Важливо, що адміністратив-
ний акт має бути прийнятий із дотриманням всіх процедур. 
Наприклад,  якщо  зараз  в  умовах  пандемії  коронавірусу  
COVID-19 в Україні оголошена надзвичайна ситуація, а не 
надзвичайний стан, то жодних підстав до реквізиції немає.

Важливо,  що  рішення  про  реквізицію  не  підлягає 
оскарженню,  воно  належить  до  суверенного  права  дер-
жави та є виявом державницької волі, що має на меті забез-
печення публічного порядку. До суду може оскаржуватися 
лише питання визначення вартості реквізованого майна. 

Європейський суд з прав людини напрацював досить 
практики щодо  відшкодувань  за  втрату  права  власності. 
Варто згадати справу «Джеймс проти інших», яка неодно-
разово  переглядалася  і  фактично  стала  основою форму-
вання думки суду щодо справедливого балансу. 

Показовою щодо розміру компенсації є справа «Скор-
діно проти Італії (№ 1)» [8]. Суть справи стосувалася вста-
новлення  розміру  компенсації  за  майно,  якого  заявники 
були  позбавлені.  Так,  належні  власникам  кілька  ділянок 
землі в Реджо-Калабрії були включені до державних пла-
нів будівництва і експропрійовані. Власники після низки 
скарг  на  національному  рівні  звернулися  до  ЄСПЛ,  де 
поскаржилися на неадекватну  суму присудженої  їм ком-
пенсації, яка стала тягарем для них. 
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Суд  у  цій  справі  підтвердив  раніше  вироблену  пози-
цію про те, що «неспівмірне втручання (в чиюсь власність) 
і  повна  відсутність  компенсації можуть  вважатися  виправ-
даними тільки у виняткових обставинах». Суд взяв до уваги 
тип розрахунку компенсації за експропрійовані землі. Було 
встановлено, що компенсація «набагато нижча, ніж ринкова 
вартість землі». На підставі цього суд ухвалив, що компен-
сація була недостатньою та створила для заявників неспів-
мірний і надмірний тягар [8]. Суд виніс рішення на користь 
заявників і визнав порушення ст. 1 Першого протоколу. 

Надзвичайно важливо, що норми ЦК України встанов-
люють  обов’язок  держави  саме  повного  відшкодування 
вартості  реквізованого  майна.  Це  дає  змогу  розширено 
тлумачити поняття вартості. 

Розмір  відшкодування  вартості  майна  має,  на  думку 
О.В.  Дзери,  визначатися  з  урахуванням  дійсних  цін,  які 
існували  до  настання  надзвичайних  обставин, що  стали 
підставою реквізиції, в місці, де перебуває це майно або 
де мешкав власник (переважно стосовно рухомого майна). 
При визначенні повної вартості реквізованого майна слід 
враховувати  також  неотримані  власником  доходи,  для 
одержання яких ним було вжито конкретних заходів, зро-
блено певні витрати тощо. 

В  регулюванні  цього  питання  законодавець  недосить 
чітко  описав  критерії  визначення  повного  відшкодування, 
зокрема, не визначаючи порядок компенсації за майно, яке 
приносить власнику постійний прибуток, а його реквізиція 
призводить до його зменшення або взагалі зникнення. Час-
тина цього прибутку має бути врахована при оцінці упущеної 
вигоди,  але в будь-якій ситуації  відшкодування цих витрат 
має  підкорятися  критерію  розумності  та  справедливості 
оплати. При розрахунку повної вартості реквізованого майна 
має  бути  враховано  зменшення  доходів  від  решти  майна, 
якщо реквізовано частину і така реквізиція призвела до змен-
шення доходів від нереквізованої решти майна [9, c. 349].

Важливим із позиції охорони прав державної власності 
є  момент  виникнення  права  власності  у  неї  і  підстави  до 
подальшої можливої втрати таких прав. Зважаючи на розу-
міння цивільним законодавством реквізиції саме як приму-
сового відчуження майна у власника з позбавленням остан-
нього права власності, момент набуття має співвідноситися 
саме з моментом втрати права приватної чи колективної влас-
ності. Якщо ж процес реквізиції супроводжувався рішенням 
суду, то було б значно легше визначити момент набуття права 
державної власності (зі вступом у дію рішення суду). 

У  цьому  ж  випадку  визначальним  є  адміністратив-
ний  акт,  на  основі  якого  запроваджується  певний  стан 
(воєнний чи надзвичайний) або відбувається відвернення 
чи  ліквідація  наслідків  стихійного  лиха,  аварії,  епідемії, 
епізоотії.  Варто  звернути  увагу,  що  не  все  майно  при 
настанні  особливих  обставин  і  виникненні  суспільної 
потреби  може  бути  вилучено  одночасно,  а  такий  стан 
речей може спричинити різну їх вартість. У зв’язку з цим 
автор висловлює пропозицію щодо встановлення моменту 
набуття прав власності державою із моменту фактичного 

передання цього майна, що засвідчуватиметься відповід-
ним актом передачі. 

Особливим  у  питанні  реквізиції  є  і  те,  як  держава 
зможе  скористатися  із  набутого  права  власності.  Якщо 
за  інших  обставин  вона  може  отримувати  прибутки  від 
такого  використання,  то  у  досліджуваному  питанні  сус-
пільні інтереси визначать долю такого майна. Тобто, якщо 
майно  вилучається  в  умовах  воєнного  стану  в  інтересах 
оборони, держава може бути зацікавлена саме в його зни-
щенні; в умовах епідемії або епізоотії одна категорія майна 
може  сприяти  їх  відверненню  (скажімо  реквізують  ліки 
у власника і поширять їх для лікування пацієнтів), інша ж 
категорія – майно, яке сприяє зараженню або поширенню 
хвороби,  безумовно  вилучається  для  знищення.  Саме 
у  випадку  з  набуттям  права  державної  власності  через 
механізм  реквізиції  демонструється  соціальна  функція 
державної  власності  і  призначення  її  в  першу чергу  для 
забезпечення безпеки своїх громадян. 

Правильність позиції підтверджує і норма п. 6 ст. 353 ЦК 
України, яка вказує: «Якщо після припинення надзвичай-
ної обставини реквізоване майно збереглося, особа,  якій 
воно  належало,  має  право  вимагати  його  повернення 
у судовому порядку» [3]. Йдеться не про викуп майна пер-
винним  власником,  а  саме  його  повернення.  Зрозуміло, 
що  за  умови  повернення  такого  майна  власник  повинен 
відшкодувати державі суму компенсації, яку він отримав 
при реквізиції. Спори щодо суми такого повернення також 
розглядаються в судовому порядку.

Висновки. Проаналізувавши інститут реквізиції в сис-
темі набуття прав державної власності, було зроблено такі 
висновки та узагальнення: 

1.  Реквізиція  є  механізмом  втрати  права  приват-
ної  чи  колективної  власності,  за  якої  право  власності 
в обов’язковому порядку переходить до держави.

2.  Метою  отримання  права  державної  власності 
є  виключно  забезпечення  суспільних  інтересів:  відвер-
нення  аварій,  епідемій,  епізоотій  в  умовах  воєнного  чи 
надзвичайного  стану.  Здебільшого  майно,  яке  перейшло 
у  власність  держави,  знищується,  а  те,  яке  залишається, 
має можливість  бути  повернутим попереднім  власником 
за  умови  завершення  особливого  стану.  Тобто  економіч-
ного ефекту реквізоване майно фактично не здійснює.

3.  Момент  набуття  права  державної  власності 
пов’язується  із  прийняттям  відповідного  адміністра-
тивного  акту, що  не  зовсім  вдало,  на  думку  автора. Цей 
момент він пропонує пов’язувати виключно із безпосеред-
нім переданням майна, що  супроводжуватиметься  актом 
передачі. Вказане дозволить не порушувати балансу при-
ватного  та  публічного  інтересу  й  краще  визначити  вар-
тість реквізованого майна.

4.  Автор підтримує позицію тих вчених, які наполяга-
ють на необхідності прийняття окремого закону про рекві-
зицію, в якому чітко буде прописано всі основні моменти 
такої процедури, що значно мінімізуватиме ризики пору-
шення прав всіх учасників таких відносин.
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У статті досліджуються питання сутності та практичного застосування правової концепції місця арбітражу у практиці вирішення 
міжнародних комерційних спорів. Автори констатують, що вибір місця арбітражу та права місця арбітражу (lex arbitri) засновується на 
реалізації принципу автономії волі сторін арбітражного розгляду. Сутність концепції місця арбітражу полягає у встановленні правового та 
юрисдикційного зв’язку між конкретним арбітражним процесом і національною правовою системою. 

Окремо проводиться диференціація понять «юридичного місця арбітражу», «місця проведення слухань», «вчинення інших процесу-
альних дій», а також «місця постановлення арбітражного рішення». Стверджується, що місця слухань не прив’язані до держави – юри-
дичного місця арбітражу – та можуть відбуватися будь-де, виходячи з принципу територіальної зручності для сторін і складу арбітражу, 
що може не відповідати встановленому шляхом вибору місця арбітражу формальному зв’язку з юрисдикцією конкретного правопорядку.

Увага приділена також елементам арбітражного розгляду, які визначаються відповідно до положень lex arbitri: арбітрабільність спору; 
загальні вимоги до процедури розгляду і вирішення спору арбітражним судом; порядок, підстави та межі взаємодії арбітражу та націо-
нальних судів як у світлі здійснення останніми заходів контролю (оскарження та скасування арбітражного рішення, перевірка компетенції 
арбітражного суду на вирішення спору), так і заходів сприяння арбітражному розгляду.

Автори стверджують, що визначення місця арбітражу попри поширену практику опущення сторонами аспекту його погодження і 
закріплення в арбітражній угоді визнається одним із ключових факторів, які впливають на процедуру вирішення спору в міжнародному 
комерційному арбітражі та окреслюють перспективи виконання арбітражного рішення.

Ключові слова: місце арбітражу, механізм правозастосування, автономія волі сторін, право місця арбітражу, арбітражне рішення. 

The article explores the nature and practical application of the legal concept of the place of arbitration in the practice of resolving international 
commercial disputes. The authors state that the choice of place of arbitration and, accordingly, the law of the place of arbitration (lex arbitri) is 
based on the implementation of the principle of party autonomy in the arbitration proceedings. In summary, the essence of the concept of the 
place of arbitration is to establish a legal and jurisdictional link between a particular arbitration process and the national legal system.

Separately, the differentiation of the concepts of the legal place of arbitration, the place of hearings and other procedural actions, as well as 
the place of the arbitral award ruling. In the light of this, it is argued that the place of the hearing is not tied to the State, which is the legal place 
of the arbitration, and may take place anywhere, based on the principle of territorial convenience for the parties and the arbitration tribunal, which 
may not correspond to the formal connection with a jurisdiction of a specific rule of law, established by choosing the place of arbitration.

Attention is also paid to elements of arbitration proceedings that are determined in accordance with the provisions of lex arbitri: arbitrability of 
the dispute; general requirements for the procedure for consideration and settlement of the dispute by the arbitral tribunal; the procedure, grounds 
and limits for the interaction between arbitration and national courts, both in the light of the control measures taken by the later (contesting and 
revoking an arbitration award, reviewing the jurisdiction of the arbitral tribunal) and measures to facilitate arbitration.

The authors argue that determination of the place of arbitration, despite the widespread practice of omitting by the parties the issue of 
its establishment and inclusion in arbitration agreement, is recognized as one of the key factors influencing the dispute settlement process in 
international commercial arbitration and outlining the prospects for enforcement of the arbitration award.

Key words: place of arbitration, mechanism of law enforcement, party autonomy, law of the place of arbitration, arbitration award.

Постановка проблеми.  Однією  з  ключових  особ-
ливостей  розгляду  і  вирішення  спорів  у  міжнародному 
комерційному  арбітражі  є  гнучкість  арбітражного  роз-
гляду.  Здебільшого  вказана  особливість  дозволяє  арбі-
тражу  бути  ефективним  і  затребуваним  способом  вирі-
шення  спорів  у  міжнародному  комерційному  обороті. 
Сторони  мають  можливість  обирати  не  лише  арбітрів, 
арбітражну  установу,  які  вирішуватимуть  спір,  але  й, 
реалізовуючи  автономію  волі,  погоджувати  право,  на 
основі якого вирішуватиметься спір, або ж право, на під-
ставі якого здійснюватиметься розгляд і вирішення спору. 
Останнє зазвичай має назву права місця арбітражу і віді-
грає надзвичайно важливу роль, оскільки по суті є проце-
суальною основою всього процесу, від нього здебільшого 
і  залежить  виконуваність  постановленого  арбітражного 
рішення.  Саме  тому  визначення  місця  арбітражу  є  над-
звичайно  важливим  елементом  правозастосування  при 
розгляді  і  вирішенні  спорів  у міжнародних  комерційних 
арбітражах.

Аналіз останніх статей і публікацій.  Вагома  прак-
тична значимість цієї проблематики поки знайшла належ-
ного наукового осмислення в працях вітчизняних науков-
ців.  Окремих  аспектів  місця  арбітражу  торкалися  вчені 
та практики Л.Ф. Винокурова, Т.Г. Захарченко, О.Д. Круп-
чан,  М.М.  Мальський,  О.С.  Перепелинська,  І.Г.  Побір-
ченко,  Ю.Д.  Притика,  М.Ф.  Селівон,  Т.В.  Сліпачук, 
Г.А. Цірат, Ю.С. Черних та інші. Однак натепер цілісного 
та  завершеного  вивчення  концепції  місця  арбітражу  не 
здійснено.

Мета статті – дослідження основних положень концеп-
ції місця арбітражу як базового елементу механізму право-
застосування у міжнародному комерційному арбітражі.

Виклад основного матеріалу.  До  виявів  реалізації 
принципу  автономії  волі  сторін  арбітражного  розгляду 
належить  здатність  обирати  не  лише  застосовне  матері-
альне  право  до  суті  спору  (lex causae),  але  й  визначати 
процесуальне право держави місця арбітражу (lex arbitri), 
яким є національне законодавство обраного форуму. 
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Вибір  сторонами  місця  арбітражу  та  відповідного 
lex arbitri спрямований  на  вирішення  низки  практичних 
завдань, пов’язаних, зокрема, з ініціюванням арбітражного 
розгляду,  підтримкою  та  сприянням  з  боку  національних 
судів. Крім цього, саме право місця арбітражу повинно слу-
гувати джерелом основоположних вимог до арбітражного 
процесу, чим забезпечується дотримання принципу право-
вої  визначеності,  сформульованого,  зокрема,  в  рішеннях 
Європейського суду з прав людини [1; 2]. 

У літературі з цього приводу підкреслюється, що вибір 
місця  арбітражу  (seat / venue / place of arbitration) віді-
грає  важливу  роль  у  встановленні  правового  підґрунтя 
для  будь-якого  успішного  арбітражного  розгляду,  що 
пов’язується  як  із  правом місця  арбітражу,  так  і  зі  став-
ленням  судової  влади  відповідної  держави  до  арбітражу 
як способу вирішення спорів [3, c. 1]. 

У світлі цього встановлення місця арбітражу розгляда-
ється як фактор, який дозволяє визначити наявність право-
вого зв’язку між арбітражним розглядом і конкретною пра-
вовою  системою,  відобразити  наявність  територіального 
зв’язку  між  арбітражем  і  правом місця,  в  якому  арбітраж 
формально  (юридично)  локалізований  [4,  c.  23,  27].  Слід 
наголосити, що йдеться  саме про  встановлення правового 
зв’язку з місцем арбітражу відносно процесуального права, 
яке  застосовуватиметься  до  процедури  вирішення  спору 
та пов’язаних питань, а не до матеріальних аспектів спору 
(застосовне право до яких може бути відмінним від права 
місця  арбітражу  відповідно  до  вибору,  зробленого  сторо-
нами, а за його відсутності – складом арбітражу) [5, c. 377]. 

Г.  Борн  вказує, що місце  арбітражу  є  правовою  кон-
цепцією, яка вказує на державу, в якій арбітраж має своє 
формально  юридичне  місце,  «юрисдикційний  дім»,  а 
арбітражний  закон  цієї  держави  регламентує  процедуру 
арбітражного розгляду та є законом, відповідно до якого 
виноситься  арбітражне  рішення  [6,  c.  206].  Стосовно 
останнього з аспектів необхідність наведення в арбітраж-
ному рішенні місця його проголошення (the place at which 
it was made) пов’язується дослідниками з тим, що: 1) це 
дозволить визначити право,  згідно з яким рішення може 
бути скасовано; 2) відповідно до його приписів арбітражне 
рішення буде розглядатися для певних потреб у виконав-
чому провадженні [7, c. 867–868].

Поруч  із  цим  традиційно  проводиться  розмежування 
між місцем арбітражу як правовою концепцією та місцем 
проведення слухань і вчинення інших процесуальних дій. 
Загальний консенсус, сформований арбітражною спільно-
тою в цьому питанні, свідчить про те, що місце арбітражу 
(незалежно від використання в арбітражних законах слів 
“seat”, “place”  чи “venue”,  які  часто  використовуються 
синонімічно  і  залежать від контексту)  є країною,  з  якою 
арбітраж юридично пов’язаний, в той час як місцем про-
ведення  слухання  (і  взагалі  вчинення  всіх  або  частини 
процесуальних  дій)  не  обов’язково  повинне  бути  місце 
арбітражу в першому зі значень [8, c. 519–520]. 

Тобто  правового  та  процесуального  значення  набу-
ває  лише  визначення  місця  арбітражу  для  встановлення 
зв’язку  з  правовою системою відповідної  держави. Самі 
ж  слухання  не  прив’язані  до  цієї  держави  чи  міста  (в 
тому  числі  місцезнаходження  інституційного  арбітражу) 
та  можуть  відбуватися  будь-де,  виходячи  з  принципу 
територіальної  зручності  для  сторін  і  складу  арбітражу, 
що  цілком  може  не  відповідати  встановленому  шляхом 
вибору місця арбітражу формальному зв’язку з юрисдик-
цією конкретного правопорядку.

Розмежовуючи  аналізовані  поняття,  згадують  і  про 
місце ухвалення та підписання арбітражного рішення. За 
загальним правилом таким місцем є місце арбітражу, що 
логічним  чином  витікає  з  наведеного  вище:  арбітражне 
рішення повинно підпорядковуватися вимогам, які вису-
ваються  lex arbitri, на  основі  якого  ж  це  рішення  може 
бути оскаржено або скасовано. 

Не  можливо  зменшити  важливість  цього  аспекту 
й при визнанні та приведенні до виконання арбітражного 
рішення. При цьому А. Белоглавек вказує на дію у біль-

шості  правових  систем  презумпції,  що  місце  ухвалення 
арбітражного рішення не залежить від фактичного місця 
розгляду (обговорення) умов цього рішення, як і конкрет-
ного  місця  його  підписання,  якщо  сторонами  не  пого-
джено іншого [4, c. 31]. 

Ключовим  втіленням  концепції  місця  арбітражу 
та  наслідком  вибору  сторонами  або  визначення  складом 
арбітражу місця арбітражу на практиці є підпорядкування 
арбітражу  lex arbitri. Саме право місця арбітражу в орга-
нічній  взаємодії  з  арбітражним  регламентом  відповідної 
арбітражної  інституції  (або правилами, погодженими сто-
ронами  в  рамках  ad hoc арбітражу),  регламентує  проце-
дуру арбітражного розгляду. Так, відповідно до положень 
lex arbitri визначається арбітрабільність спору, встановлю-
ються загальні вимоги до процедури розгляду і вирішення 
спору арбітражним судом, детально регламентується поря-
док, підстави та межі взаємодії арбітражу та національних 
судів  як  у  світлі  здійснення  останніми  заходів  контролю 
(оскарження  та  скасування  арбітражного  рішення,  пере-
вірка  компетенції  арбітражного  суду  на  вирішення  спору 
тощо), так і заходів сприяння арбітражному розгляду. 

На практиці застосовне до спору процесуальне право 
та право місця арбітражу можуть не співпадати, що також 
є  виявом  автономії  волі  сторін  в  арбітражі.  Так,  вибір 
місця  арбітражу,  який  нерідко  здійснюється  з  міркувань 
гарантування  його  нейтральності,  не  завжди  тягне  за 
собою  застосування  процесуального  права  цієї  держави. 
З цього приводу вчені зазначають, що єдиними нормами, 
які матимуть перевагу  над  обраним  сторонами процесу-
альним правом, будуть імперативні норми процесуального 
права держави, де вимагається  скасування чи виконання 
арбітражного рішення [9, c. 632, 635]. 

Вплив  права  місця  арбітражу  на  арбітрабільність 
спору є визначальним. Можливість об’єкта спору (відпо-
відних  правовідносин,  які  не  обов’язково  є  договірними 
за  своєю  природою)  бути  предметом  арбітражного  роз-
гляду  (об’єктивна  арбітрабільність)  і  здатність  сторін 
арбітражної  угоди на  її  укладення  та  участь  в  арбітражі 
(суб’єктивна  арбітрабільність),  вирішуються  на  основі 
приписів  lex arbitri, що  випливає  не  лише  з  норм Нью-
Йоркської конвенції 1958 року [10], але й передбачається 
національними  законодавствами  більшості  держав  світу. 
При цьому приписи lex arbitri, які обмежують суб’єктно-
об’єктну  арбітрабільність,  зазвичай  є  імперативними  за 
природою,  а  їх  недотримання  може  бути  підставою  для 
скасування  арбітражного  рішення  в  країні  місця  арбі-
тражу або відмови у його визнанні та приведенні до вико-
нання в державі,  до компетентного судового органу якої 
подано відповідну заяву. 

До  підстав  скасування  арбітражного  рішення,  визначе-
ного законом, українським судом згідно з п.п. 1–2 ч. 2 ст. 34  
Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» 
[11]  віднесено:  1)  недієздатність  однієї  зі  сторін  арбітраж-
ного провадження (про що повинна подати докази сторона, 
яка заявляє клопотання); 2) неможливість об’єкта спору бути 
предметом арбітражного розгляду за  законодавством Укра-
їни (що визначається судом).

Положеннями  права  місця  арбітражу  також  встанов-
люються  базові  вимоги  до  процедури  розгляду  і  вирі-
шення  спору,  які  здебільшого  виступають  гарантіями 
забезпечення процесуальних прав  і правомочностей всіх 
сторін арбітражного розгляду. В рамках цього складника 
lex arbitri за  характером  обов’язковості  приписів  можна 
виокремити  стандартні  правила,  передбачені  національ-
ним  законодавством  для  арбітражної  процедури,  що 
можуть  застосовуватися  арбітражним  судом  за  відсут-
ності вибору сторонами відповідного арбітражного регла-
менту  або  створення  ними  власних  правил  процедури 
[12, c. 888]; імперативні вимоги права місця арбітражу, від 
яких сторони не можуть відступити під загрозою подаль-
шого  скасування  рішення  або  відмови  у  його  визнанні 
та  виконанні.  До  останніх  належить  забезпечення  опе-
ративного  повідомлення  сторін  арбітражного  розгляду, 
гарантування  рівних  можливостей  для  подання  доказів 
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і пояснень по справі, відповідність арбітражного процесу 
та  складу  арбітражного  суду  угоді  сторін  або  за  відсут-
ності такої угоди – права місця арбітражу.

Lex arbitri передбачає функціонування й повноцінний 
механізм  сприяння  арбітражному  розгляду  зі  сторони 
національних судових органів. Національними арбітраж-
ними законами врегульовуються порядок і підстави звер-
нення й застосування судом таких процесуальних дій як 
витребування  доказів,  огляд  доказів  за  місцезнаходжен-
ням, допит свідків на прохання арбітражного суду або за 
зверненням сторони арбітражного розгляду, вжиття судом 
заходів забезпечення доказів і забезпечення позову за зая-
вою сторони у справі, яка передана на розгляд міжнарод-
ного комерційного арбітражу.

На  окреме  дослідження  також  заслуговує  питання 
оскарження постановленого арбітражного рішення в суді 
держави  місця  арбітражу  відповідно  до  приписів  lex 
arbitri. В  українському  законодавстві  підстави  для  ска-
сування  рішення  міжнародного  комерційного  арбітражу 
(це  питання  поруч  із  загальним  порядком  оскарження 
арбітражного рішення  та  вимогами до  відповідної  заяви 
врегульовано  у  Розділі VIII ЦПК України  [13])  є  анало-
гічними підставам для відмови у визнанні та приведенні 
до виконання арбітражного рішення, встановленого Нью-
Йоркською конвенцією 1958 року.

Не  менш  важливим  для  реалізації  права  сторін  на 
обрання місця арбітражу є закріплення на нормативному 
рівні відповідного порядку. У випадку ж відсутності здій-
сненого сторонами вибору передбачається механізм вста-
новлення місця арбітражу арбітражним судом. Відповідно 
до ч. 1 ст. 20 Закону України «Про міжнародний комерцій-
ний арбітраж» сторони можуть на свій розсуд домовитися 
про місце арбітражу. 

В  разі  відсутності  такої  домовленості  місце  арбі-
тражу  визначається  третейським  судом  з  урахуванням 
обставин  справи,  включаючи фактор  зручності  для  сто-
рін. Частина 1 ст. 39 нового Регламенту МКАС при ТПП 
України [14] визначає місцем арбітражу місто Київ (Укра-
їна), додаючи в ч. 4 цієї ж статті (а також у ч. 8 ст. 60), що 
арбітражне рішення вважається винесеним у місці арбі-
тражу. Регламент МКАС при ТПП України безпосередньо 
не надає права сторонам на вибір місця арбітражу, проте 
такий  вибір  очевидно може бути  зроблений  як  з  огляду 
на приписи ч. 1 ст. 20 Закону України «Про міжнародний 
комерційний арбітраж», так і враховуючи підходи сучас-
ної арбітражної практики. Стаття 18(1) Регламенту МАС 
при  МТП  [15]  закріплює  універсальне  правило,  згідно 

з яким місце арбітражу визначається судом, якщо сторони 
не домовилися про інше. 

Детально питання визначення  (встановлення) місця 
арбітражу  торкається  ст.  3  Закону  Сполученого  Коро-
лівства про  арбітраж 1996 року  [16],  згідно  з  якою під 
«місцем арбітражу» (“the seat of arbitration”) слід розу-
міти  юридичне  (juridical)  місце  арбітражу,  яке  визна-
чається:  1)  сторонами  арбітражної  угоди;  2)  будь-якою 
арбітражною або іншою інституцією чи особою, якій це 
право було передано сторонами; 3) арбітражним судом, 
за  умови  уповноваження  його  на  це  сторонами,  або  за 
відсутності жодного  із  вказаних  способів  визначається 
з  урахуванням  угоди  сторін  арбітражного  розгляду 
та відповідних обставин. 

Регламент  Лондонського  міжнародного  арбітражного 
суду  [17]  у  ст.  16  також  закріплює, що  сторони  можуть 
домовитися  в  письмовій  формі  щодо  місцезнаходження 
(або  юридичного  місця)  арбітражу  в  будь-який  час  до 
формування складу арбітражу, а після формування остан-
нього за наявності відповідної письмової  згоди – складу 
арбітражу.  За  замовчуванням  стосовно  будь-якої  угоди 
місцем  арбітражу  повинен  бути  Лондон  (Англія),  якщо 
тільки склад арбітражу не вирішить, з огляду на обставини 
та  надавши  сторонам  розумні  можливості  для  подання 
письмових  зауважень  складу  арбітражу,  що  інше  місце 
арбітражу є більш відповідним.

Аналіз  наведених  положень  свідчить,  що  визначення 
місця арбітражу попри поширену практику опущення сторо-
нами аспекту його погодження і закріплення в арбітражній 
угоді визнається одним із ключових факторів, які впливають 
на  процедуру  вирішення  спору  в міжнародному  комерцій-
ному арбітражі та окреслюють перспективи виконання арбі-
тражного рішення. На користь цього свідчать і передбачені 
арбітражними  законами  та  регламентами  провідних  арбі-
тражних інституцій загальні правила та механізми встанов-
лення місця арбітражу за відсутності вибору сторін.

Висновки. Концепція місця  арбітражу  зберігає  свою 
важливість  та  актуальність  навіть  за  умов  глобалізації 
сучасного  міжнародного  комерційного  обороту.  Відмін-
ності між різними правовими системами та підходами по 
відношенню до арбітражної процедури вирішення комер-
ційних спорів породжують необхідність врахування при-
писів lex arbitri як при зверненні сторін до арбітражу, так 
і для досягнення цілей арбітражного розгляду – постанов-
лення  і  виконання  арбітражного  рішення,  забезпечення 
ефективного  захисту  прав  та  інтересів  учасників міжна-
родних комерційних трансакцій.
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Стаття присвячена питанням захисту прав інтелектуальної власності в е-комерції. Проаналізовано основний понятійно-категорій-
ний апарат у сфері захисту прав інтелектуальної власності в електронній комерції та на основі цього аналізу розмежовано поняття 
«фальсифікат», «контрафакт», «піратська продукція», «неоригінальна продукція», «підробка». Зроблено висновок про те, що поняття 
«контрафактна продукція» ширше, ніж поняття «фальсифікат», оскільки на практиці фальсифіковану продукцію можна розглядати як вид 
контрафактної. Фальсифікована продукція завжди є контрафактною, але не вся контрафактна продукція є фальсифікованою.

Досліджено міжнародний та зарубіжний досвід запобігання порушенням прав інтелектуальної власності шляхом аналізу низки нор-
мативно-правовий актів Європейського Союзу, Європейської Комісії, а також судових рішень Республіки Польща. Зроблено висновки про 
те, що європейська та польська судова практика має слугувати «орієнтиром» для правозастосування в Україні під час вирішення питання 
притягнення до відповідальності осіб, які діють в межах відносин електронної комерції в частині охорони прав інтелектуальної власності. 
Установлено, що важливим чинником ефективної охорони прав інтелектуальної власності є можливість надійної ідентифікації учасників 
електронної торгівлі у формі, яку учасники таких правовідносин вважатимуть для себе необхідною та достатньо інформаційною. Мож-
ливим напрямом вирішення проблеми ідентифікації сторін електронної торгівлі виступають сучасні біометричні технології. Особливу 
увагу в питаннях запобігання правопорушенням у сфері прав інтелектуальної власності в е-комерції варто зосередити на широкому 
запровадженні методів біометричного контролю та захисту, в основі яких лежать методи математичної статистики та теорії ймовірностей. 
За допомогою біометрії дається точна характеристика значення ознаки, яка вивчається, встановлюється вірогідність подібності або від-
мінності цієї ознаки.

Ключові слова: інтелектуальна власність, право інтелектуальної власності, електронна комерція, захист прав інтелектуальної влас-
ності, правопорушення у сфері прав інтелектуальної власності в е-комерції.

The paper is dedicated to issues of protection of Intellectual Property Rights in e-commerce. The basic conceptual and categorical apparatus 
in the field of protection of intellectual property rights in e-commerce is analyzed and on the basis of this analysis the concepts “falsification”, 
“counterfeit”, “pirated products”, “non-original products”, “fake” are separated. There is concluded that the concept of “counterfeit products” is 
wider than the concept of “counterfeit” as in practice counterfeit products can be determined as a type of counterfeit. Falsification is always 
counterfeit, but not all counterfeit products are falsification.

The international and foreign experience of preventing the infringement of intellectual property rights by analyzing a number of legal acts of 
the European Union, the European Commission, as well as court decisions of the Republic of Poland are explored. It has been concluded that 
European and Polish jurisprudence should serve as a “benchmark” for enforcement in Ukraine in resolving the issue of bringing to justice those 
who act within the framework of e-commerce relations in the field of protection of Intellectual Property Rights. It is justified that an important 
factor of effective protection of Intellectual Property Rights is the possibility of reliable identification of e-commerce participants in the form that 
the participants of such legal relations will consider necessary and sufficiently informative. Modern biometric technologies are a possible way 
of solving the problem of identifying e-commerce parties. Particular attention in the field of e-commerce Intellectual Property Rights prevention 
should focus on the widespread adoption of biometric control and protection methods, which underlie mathematical statistics and probability 
theory. Biometrics gives an accurate description of the value of the feature under study; establishes the likelihood of similarity or difference of 
this feature.

Key words: intellectual property, Intellectual Property Rights, e-commerce, protection of Intellectual Property Rights, offenses in the field of 
Intellectual Property Rights in e-commerce.

Постановка проблеми. На  початку  ХХІ  століття 
в  науковий  та  практичний  обіг  увійшли  категорії  «елек-
тронна  торгівля»  та  «електронна  комерція».  Важливим 
фактором,  який  сприяє  розвитку  електронної  комерції, 
є стрімке вдосконалення комп’ютерних технологій та роз-
повсюдження  доступу  до  Інтернет-мережі,  що,  зі  свого 
боку, потребує комплексного вирішення технічних, орга-
нізаційних  та  правових  питань,  зокрема,  й  захисту  прав 
інтелектуальної власності (далі – ПІВ). Все більше право-
чинів у торгівлі здійснюється за допомогою електронного 
обміну даними, які передбачають використання альтерна-
тивних паперовим варіантам засобів передачі і зберігання 
юридично значимої  інформації  і тому все частіше засто-
совуються в цивільних правовідносинах. Ця тенденція не 
останнім  чином  стосується  й  ринку України.  За  даними 
Ecommerce Europe (асоціації, яка представляє більше ніж 
25 тис. компаній, які займаються онлайн-продажем товарів 
та послуг споживачам у Європі), обсяг українського ринку 
інтернет-торгівлі у 2015 р. склав 1,058 млрд євро за серед-
ньозваженим річним курсом гривні до євро €1=UAH24.23, 

тобто 25,6 млрд грн. [1]. Європейський обіг в електронній 
торгівлі збільшився на 15% до 530 млрд євро в 2016 році, 
а  Україна  побачила  зростання  на  31%  [2].  Україна  стає 
учасником  загальноєвропейського  процесу  розбудови 
суспільства  внаслідок  підписання  Угоди  про  асоціацію.  
Це  зумовлює  об’єктивну  необхідність  адаптації  україн-
ської  системи  нормативного  регулювання  у  всіх  сферах 
суспільно-політичного, економічного життя, серед інших – 
у сфері захисту ПІВ, зокрема, у сфері електронної комер-
ції,  здійснюваної щодо  товарів,  які містять об’єкти ПІВ. 
Одним  з  елементів  такого  адаптаційного  процесу  є  імп-
лементація  норм  європейського  законодавства  з  питань 
дотримання ПІВ. Питання використання електронних тех-
нологій та захисту ПІВ перебувають у прямій залежності. 
Водночас, необхідно оцінити й окремі аспекти порушення 
ПІВ в е-комерції, що зумовлює актуальність дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
електронної комерції під різним кутом досліджували такі 
науковці:  Ю.  Борисова,  В.  Дубіщев,  В.  Желіховський, 
В.  Резнікова,  О.  Сидорова,  Є.  Стрельчук,  Т.  Тардаскіна, 
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А. Шаблієнко та інші. Однак при цьому проблема захисту 
ПІВ у процесі реалізації е-комерції залишилася практично 
поза увагою дослідників.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). 
Метою статті є дослідження європейського досвіду запо-
бігання порушенням ПІВ в е-комерції задля раціоналізації 
української практики у цій сфері.

Виклад основного матеріалу дослідження. Як 
відомо,  охорона  ПІВ  стимулює  інноваційну  діяльність 
і розвиток галузей, в основі яких лежать знання, а також 
активізує міжнародну торгівлю і створює сприятливий клі-
мат для прямих інвестицій та науково-технічного обміну. 
Але, якщо в окремій державі не сформований повноцін-
ний механізм охорони ПІВ, або він носить декларативний 
характер, то це призводить до суттєвого зростання рівня 
правопорушень,  контрафакції  та  піратства.  Це  вимагає 
пошуку  засобів  ефективного  захисту  порушених  прав, 
імплементації в національне законодавство міжнародних 
стандартів у сфері  інтелектуальної власності  (далі –  ІВ). 
До того ж варто нагадати, що світова спільнота сьогодні 
б’є  на  сполох,  адже  виробництво,  ввезення/вивезення 
контрафактних товарів, оптова й роздрібна торгівля ними 
через мережу Інтернет – це незворотні процеси деградації 
у сфері захисту та охорони ІВ, які набрали ознак масовості, 
інтернаціональності, конвеєрного забарвлення. «Злочинці 
зараз можуть підробити практично все, що ми  спожива-
ємо.  Тому  нам  треба  шукати  нові  способи  боротьби  із 
цим негативним явищем, постійно вдосконалюючи свою 
роботу. Адже нині підробляють не тільки товари, а й доку-
менти на продукцію», –  зауважив координатор  із питань 
боротьби з підробками та піратством Всесвітньої митної 
організації (WCO) Крістоф Ціммерман [3].

Охорона ПІВ ґрунтується на тезі, що власник ПІВ має 
законне право на прибуток, отриманий від експлуатації цих 
прав. Відповідно до п. 7 ст. 3 (Визначення термінів) Закону 
України «Про електронну комерцію» «електронний право-
чин – дія особи, спрямована на набуття, зміну або припи-
нення цивільних прав та обов’язків, здійснена з використан-
ням  інформаційно-телекомунікаційних  систем»  [4].  Таким 
чином,  законодавство України містить  вихідні  положення, 
які визначають поняття «електронний правочин».

Характер  правовідносин  у  сфері  електронної  тор-
гівлі, а в юридичній науці розповсюдженою є позиція, що 
терміном  «електронна  торгівля»  повинні  охоплюватися 
правочини,  предметом  яких  є  реалізація  товарів  із  вико-
ристанням  електронних  засобів  [5],  дозволяє  визнати  їх 
договором  публічним  (в  якому  одна  сторона  –  підпри-
ємець – взяла на себе обов’язок здійснювати продаж това-
рів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до 
неї звернеться).

Без  ефективного  забезпечення  ПІВ  в  електронній 
комерції  система  захисту  ІВ  була  б  незавершеною, 
оскільки  правовласники  будуть  позбавлені  механізмів 
запобігання порушенням прав та відшкодування завданих 
їм збитків.

На рівні Європейського Союзу Директива від 29 квітня 
2004 року про захист прав інтелектуальної власності (“on 
the enforcement of intellectual property rights” або “IPRED”) 
[6]  вимагає  від  усіх  держав-членів  застосовувати  ефек-
тивні  запобіжні  та  пропорційні  засоби  захисту  й  пока-
рання стосовно осіб, які беруть участь у процесі інтелек-
туальної підробки та піратстві, і має на меті створити рівні 
умови для власників прав у ЄС.

Це означає, що всі країни ЄС передбачають мінімаль-
ний набір подібних  заходів для правовласників відстою-
вати свої ПІВ перед цивільними судами. Сама Директива 
щодо  забезпечення  захисту ПІВ  застосовується  лише  до 
забезпечення  виконання  прав  у  цивільному  судочинстві. 
Таким  чином,  на  нормативному  рівні  чітко  визначено 
два основних види можливих порушень ПІВ: піратство 
та підробка товарів.

Піратство  зазвичай пов’язане  з  актом несанкціонова-
ного відтворення об’єктів ПІВ, часто у формі копіювання 
творів,  захищених  авторським  правом,  таких  як фільми, 
музичні композиції, малюнки, артплакати тощо. З іншого 
боку, підробка означає виробництво підроблених товарів, 
що  прямо  вводить  в  оману  споживачів.  Інакше  кажучи, 
підроблений товар – це несанкціонована копія оригіналь-
ного продукту. Часто підробка має торговельну марку або 
інше  позначення,  ідентичну  (або  схожу)  торговій  марці 
оригінального товару.

Таким  чином,  головна  відмінність  між  піратством 
та  підробкою товарів  полягає  в  тому,  що  підробка,  на 
відміну від піратства, передбачає використання торгових 
марок для підроблених копій для доповнення й удоскона-
лення обману кінцевого споживача. Особливим нюансом, 
який ускладнює процес правової охорони ІВ, є суб’єктна 
структура правовідносин в електронній комерції. Досить 
часто розповсюджувач контенту, що містить ПІВ, не воло-
діє достовірною інформацією щодо прав та обмежень на 
використання  такого  контенту.  Добросовісно  введений 
в  оману,  такий  розповсюджувач  вводить  в  оману  й  кін-
цевого  споживача.  Ось  чому  так  важливо  вибудовувати 
ступеневу систему захисту ПІВ під час учинення електро-
нних правочинів.

Як  для  європейської  практики,  так  і  для  української 
правової системи такі поняття, як «фальсифікат», «контр-
афакт»,  «піратська  продукція»,  «неоригінальна  продук-
ція», «підробка» стають дедалі більш поширеними. Проте 
українське право містить більшу гаму категорій, які опи-
сують можливі різновиди порушень ПІВ. Відсутність уні-
фікованого підходу негативно впливає на правозастосовну 
діяльність.

Говорячи про фальсифіковану продукцію, необхідно 
зазначити, що згідно з Академічним тлумачним словни-
ком української мови, «фальсифікат» – це підроблена річ, 
яку видають за справжню; підробка [7, с. 555]. У Законі 
України  «Про  захист  прав  споживачів»  надається  тлу-
мачення  поняття  «фальсифікована  продукція»  під  яким 
розуміється  продукція,  виготовлена  з  порушенням  тех-
нології  або  неправомірним  використанням  знака  для 
товарів  та  послуг,  чи  копіюванням  форми,  упаковки, 
зовнішнього  оформлення,  а  так  само  неправомірним 
відтворенням товару іншої особи [8], а в Законі України 
«Про лікарські засоби» – визначенню «фальсифікований 
лікарський засіб», під яким пропонується розуміти лікар-
ський  засіб,  який  умисно  промаркований  неідентично 
(невідповідно)  відомостям  (одній  або  декільком  із  них) 
про лікарський засіб із відповідною назвою, які внесені 
до  Державного  реєстру  лікарських  засобів  України,  а 
так само лікарський засіб, умисно підроблений в інший 
спосіб,  і не відповідає відомостям (одній або декільком 
з них), у тому числі складу, про лікарський засіб із відпо-
відною назвою, що внесені до Державного реєстру лікар-
ських засобів України [9].

У  Кодексі  України  про  адміністративні  правопору-
шення  передбачена  адміністративна  відповідальність  за 
зберігання  або  транспортування  алкогольних  напоїв  чи 
тютюнових  виробів  з  підробленими  чи  фальсифікова-
ними марками акцизного збору посадовими особами під-
приємств-виробників, імпортерів і продавців цих товарів 
(стаття  164-5),  за  фальсифікацію  засобів  вимірювання 
(стаття  171-2),  за  виготовлення,  придбання  або  збері-
гання  з  метою  реалізації  фальсифікованих  алкогольних 
напоїв  чи  тютюнових  виробів,  а  так  само  виготовлення, 
придбання або зберігання з метою реалізації або викорис-
тання за призначенням обладнання для вироблення фаль-
сифікованих  алкогольних  напоїв  чи  тютюнових  виробів 
(стаття 177-2 ) тощо [10].

Таким  чином,  можна  зробити  висновок,  що  контр-
афактна продукція – поняття ширше, ніж фальсифікована. 
Фальсифіковану  продукцію  можна  розглядати  як  вид 
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контрафактної. Фальсифікована продукція завжди є контр-
афактною, але не вся контрафактна продукція є фальсифі-
кованою. Таке твердження можна підтвердити на прикладі 
ввезення  транспортних  засобів  або  товарів  всесвітньові-
домих торговельних марок «Шанель», «Діор». Так, тран-
спортні засоби та такі товари можуть бути оригінальними, 
однак у зв’язку з тим, що вони ввозяться з метою реалі-
зації  без  дозволу  та  відома  правовласника,  вважаються 
контрафактними, оскільки порушують охоронювані зако-
ном права. А  вже  товари,  наприклад,  парфуми,  виготов-
лені під виглядом відомих торговельних марок, ввозяться 
з  метою  реалізації,  є  і  фальсифікованими,  і  контрафак-
тними.  Потрібно  зауважити,  що  фальсифікації  на  укра-
їнському ринку піддаються дедалі частіше такі товари як 
лікарські  засоби,  продукти  харчування  (зокрема  дитячі), 
іграшки, алкогольні напої, взуття, техніка тощо, які при-
зводить до летальних випадків.

Зрозуміло,  що  першу  «лінію  охорони»  мають  ста-
новити  правовласники.  Власники  ПІВ  повинні  виявити 
порушення їхніх прав в Інтернеті (самозахист ПІВ). Інтер-
нет  створює  широкий  і  постійно  мінливий  ландшафт 
для  різних  типів  порушень  закону  (наприклад,  підробка 
торгівельних марок,  порушення  доменних  імен,  реклам-
ний  пристрій  хай-джек,  використання  технології  „screen 
scraping” тощо), що ускладнює виявлення власниками  їх 
ПІВ.  Тим  не  менш,  спеціалізовані  юридичні  фірми  вже 
сьогодні пропонують інструменти та послуги для моніто-
рингу порушень в Інтернеті, а також допомогу для збору 
інформації, необхідної для ефективної боротьби з такими 
порушеннями.  Зрозуміло,  що  після  збору  необхідної 
інформації правовласники повинні вдосконалювати стра-
тегію  забезпечення  прав  в  Інтернеті,  яка  спрямована  на 
вжиття організаційних, технічних та економічних заходів 
зменшення кількості порушень. Водночас бюджет видат-
ків на досягнення цієї мети повинен відповідати характеру 
забезпечувальних заходів.

Наступний рівень – це суб’єкти розповсюдження (влас-
ники сайтів). Найвідоміші, доступні та найпростіші інстру-
менти правозастосування в  Інтернеті, доступні власникам 
та користувачам сайтів, – це системи сповіщення та вида-
лення, де власники ПІВ можуть подавати скаргу безпосе-
редньо  на  вебсайт,  на  якому  вони  виявили  порушення,  а 
товар буквально «видаляється» з такого вебсайту.

Найпопулярніші вебсайти електронної комерції часто 
пропонують цей варіант. Навпаки, справа в тому, що менш 
популярні  та/або  незаконні  вебсайти  можуть  не  робити 
цього,  змушуючи  власників  прав  використовувати  інші 
засоби  забезпечення  своїх  прав,  а  саме  власники  прав 
можуть звернутися до Інтернет-провайдерів та постачаль-
ників платіжних послуг для виявлення винних порушення 
через ці сайти. Однак коли підробка та піратство стають 
усе  більш  досконалими  через  швидкий  розвиток  техно-
логії, системи сповіщень та видалення вважаються недо-
статнім засобом забезпечення прав в Інтернеті. Для того, 
щоб доповнити ці системи, Європейська Комісія рекомен-
дує онлайн-посередникам, а саме постачальникам послуг, 
вживати активних заходів для боротьби з наявністю неза-
конного контенту [11]. Ці заходи можуть містити викорис-
тання автоматизованих засобів для виявлення незаконного 
вмісту, який видається дуже ефективним [12].

Таким  чином,  суб’єкти  провадження  електронної 
комерції повинні бути готові взяти на себе більшу відпо-
відальність у сфері  захисту  ІВ – як своїх,  так  і, перш за 
все, прав власників інших товарних марок, географічних 
позначень, авторських прав, які розміщені на їх платфор-
мах електронної комерції. Для тих, хто започатковує біз-
нес  у  сфері  електронної  комерції,  може  бути  корисним 
провести експертизу власної бізнес-моделі та проаналізу-
вати,  чи  є підвищений ризик порушення ПІВ щодо про-
понованих  товарів  чи  послуг.  Якщо  такий  ризик  існує, 
то такий підприємець повинен упроваджувати на своєму 

підприємстві систему нагляду за дотриманням вимог охо-
рони ІВ та бути готовим до співпраці із власниками това-
рів чи послуг, яку він пропонує на своїх платформах.

Вищезазначені  елементи,  безумовно,  повинні  мінімі-
зувати ризик майбутньої діяльності, пов’язаної з порушен-
нями ПІВ, а отже, це значно зменшить кількість майбутніх 
судових  спорів.  Однак,  незважаючи  на  це,  підприємець, 
який працює в галузі електронної комерції, повинен бути 
готовий  посилити  відповідальність,  пов’язану  з  ризиком 
порушення ПІВ.  З  іншого  боку,  вживання  вищевказаних 
заходів дозволить підприємцю бути добре підготовленим 
до будь-яких майбутніх судових процесів, оскільки ризик 
їх виникнення не може бути повністю усунутий.

Проблема, яка викликає низку суперечок в останні роки 
в судовій практиці, – це відповідальність суб’єктів, які нада-
ють послуги електронними засобами. Такі підприємці часто 
надають  ресурси  для  порушення  ПІВ,  не  усвідомлюючи 
цього, й часто не мають засобів перевірити таке порушення.

Суду  ЄС  у  своєму  рішенні  від  7  серпня  2018  року 
у справі C-521/17 на підставі Директиви 2000/31 / ЄС від 
8 червня 2000 року про електронну комерцію спробував 
вирішити  проблеми  щодо  обмеження  відповідальності 
суб’єкта  господарювання,  який  надає  послуги  з  оренди 
та  реєстрації  IP,  в  частині  дозволу  анонімно  викорис-
товувати  доменні  імена  та  вебсайти.  За  оцінкою  Суду 
ЄС,  посилання  на  обмеження  відповідальності  суб’єкта 
господарювання  за  порушення  ПІВ  третіх  осіб  можуть 
використовуватися  постачальником  послуг  лише  у  тому 
разі, якщо його діяльність суто технічна, автоматизована 
та «пасивна», а це означає, що він не знає інформації, що 
передається або зберігається клієнтами,  і що він не грає 
активну  роль,  дозволяючи  цим  клієнтам  оптимізувати 
свою  діяльність  в  Інтернеті.  Таке  тлумачення  є  важли-
вим у тому сенсі, що поширюється на будь-яких суб’єктів 
електронної  комерції,  що  надають  електронні  послуги. 
Відповідно  до  судового  тлумачення,  будь-яке  втручання 
цих суб’єктів в оброблюваний контент або торгування цим 
умістом унеможливлює уникнення ними відповідальності.

Зазначена  європейська позиція  знайшла своє підтвер-
дження  і  в  польській  прецедентній  практиці.  Так,  Апе-
ляційний  суд  у Кракові  у  своєму  рішенні  від  18  вересня 
2017 року. (I ACa 1494/15) чітко визначив, що через харак-
тер  наданої  електронної  послуги  та  способу  обробки 
інформації  з  боку  відповідача  не  дозволяє  йому  скорис-
татися  виключенням  щодо  притягнення  до  відповідаль-
ності  визначеним  ст.  14  Закону  «Про  надання  електро-
нних послуг» від 18 липня 2002 р. Безпосередні обставини 
справи полягали в тому, що постачальник послуг  (відпо-
відач  у  справі)  уклав  договір  з  особою  –  користувачем 
порталу, зацікавленою в копіюванні файлу з аудіовізуаль-
ної роботи. На підставі цієї угоди відповідач зобов’язався 
забезпечити доступ та дозволити підготовленої копії твору 
(так зване «завантаження») в обмін на виплату винагороди. 
При цьому особа, яка хотіла отримати доступ до незаконно 
розповсюдженого  аудіовізуального  файлу,  повинна  була 
укласти договір не  з користувачем, який розмістив файл, 
а з порталом відповідача. Отже, суд вважав, що постачаль-
ник послуг ставився до файлів із незаконними творами як 
до власних, а після сплати гонорару поділився файлами, які 
містять матеріали,  захищені  авторським  правом,  зокрема 
твори,  на  які  він  не  володіє  правами,  і  в  результаті  сам 
постачальник  послуг  став  постачальником  незаконного 
вмісту.  Тому неможливо припустити, що постачальник 
послуг не знав про неправомірний характер даних,  і  тим 
більше,  що  його  послуги  мали  суто  технічний  характер, 
оскільки конкретний зміст був предметом двох договорів.

У світлі цитованих судових рішень постачальник Інтер-
нет-послуг може уникати відповідальності за порушення 
ПІВ,  але  в  суворо  визначеній  ситуації,  тобто  суто  авто-
матизованій  обробці  вмісту.  Тому  діяльність  постачаль-
ника  послуг  повинна  обмежуватися  наданням  технічних 
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ресурсів, тобто програмного забезпечення та простору на 
сервері, і будь-яка подальша діяльність, пов’язана з обро-
блюваним  вмістом,  може  бути  оцінена  як  перетинання 
тонкої  лінії,  яка  відокремлює  постачальника  послуг  від 
відповідальності за порушення ІВ у зв’язку з оброблюва-
ним матеріалом.

Для  України  є  в  цьому  контексті  важливим  досвід 
сусідньої  Польщі.  Польське  законодавство  у  сфері  охо-
рони  та  захисту  ПІВ  також  перебуває  під  адаптаційним 
впливом  норм  Європейського  Союзу.  Окремі  особли-
вості, передбачені законодавством, заслуговують на увагу 
та  детальний  аналіз.  Безпосередньо  питанням  охорони 
авторського  права  присвячено  положення  Ustawу  z  dnia 
4  lutego 1994  r.  o  prawie  autorskim  i  prawach pokrewnych 
[13]  (Закон  про  авторські  і  суміжні  права)  та  Ustawa  z 
dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej [14] 
(Закон про промислову власність).

Певний  інтерес  також  становить  структура  норма-
тивно-правового  акту  який  регулює  правову  охорону 
авторських та суміжних прав (Ustawу z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych), яка містить окре-
мий  розділ,  присвячений  питанням  адміністративної 
та  кримінальної  відповідальності  за  правопорушення 
у  сфері  ПІВ  (ретроспективна  юридична  відповідаль-
ність). Наголосимо, що  таке посилання не  є поширеним 
у  практиці.  Фактично,  зазначений  нормативно-правовий 
акт є прикладом поєднання ретроспективної та позитив-
ної  відповідальності. Юридична  відповідальність,  тобто 
сукупність  норм,  що  визначають  можливість  настання 
небажаних  наслідків  у  випадку  правопорушення,  вже 
безпосередньо  виконує  функції  позитивної  відповідаль-
ності. Такі правові норми змушують осіб, воля яких роз-
бігається з державною волею, порівняти свою поведінку 
із  санкціонованими  правилами,  намагатись  до  якісного 
виконання покладених обов’язків. Така позитивна відпо-
відальність,  по-перше  передбачає  правомірну  поведінку, 
по-друге, органічно пов’язана з почуттям обов’язку перед 
суспільством і, по-третє, виступає як сила, що попереджає 
правопорушника шляхом відпрацювання навичок і звичок 
правомірної поведінки.

Йдеться про Розділ 14 Ustawу z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Odpowiedzial-
ność  karna).  Проаналізуємо  окремі  з  положень  цієї 
частини  закону. Так,  ст.  115  встановлює підстави при-
тягнення  до  відповідальності  за  неправомірне  вико-
ристання твору через використання «введення в оману 
щодо авторства». Безпосередньо, це має таке формулю-
вання: «Той, хто істотно змінює чи вводить в оману щодо 
авторства всієї чи частини чужого твору або художньої 
вистави,  підлягає  покаранню  у  вигляді  штрафу,  аре-
шту або тюремного ув’язнення строком до 3 років». За 
ч.  2  ст.  115  передбачено  кваліфікований  випадок  вчи-
нення такого правопорушення: «Та ж санкція наклада-
ється на особу, яка розповсюджуючи твір в оригінальній 
формі, не вказує ім’я автора або псевдоніму автору ори-
гінальної версії, або спотворює такий твір, фонограму, 
відеограму або трансляцію».

Відповідно до ст. 116 підлягає відповідальності особа, 
яка  без  дозволу  або  всупереч  умовам  договору  публікує 
(оприлюднює)  чиюсь  роботу  в  оригінальній  редакції 
(винна  особа  підлягає  штрафу,  обмеженню  свободи  або 
тюремному  ув’язненню  до  2  років).  Якщо  правопоруш-
ник здійснює дії,  визначені у ч. 1 ст. 116 для отримання 
фінансової вигоди, то він підлягає тюремному ув’язненню 
до  3  років.  Якщо  злочинець  обвинувачений  у  вчиненні 
злочину, зазначеного у ч. 1 ст. 116, має постійне джерело 
доходу  з  такої  протиправної  діяльності,  то  він  підлягає 
тюремному ув’язненню від 6 місяців до 5 років.

Таким  чином,  у  Республіці  Польща  створено  ефек-
тивний  механізм  охорони  та  захисту  ПІВ,  що  демон-
струє  можливість  органічного  поєднання  національних 
та загальноєвропейських традицій у сфері реалізації дер-
жавної політики у цій сфері.

Таким  чином,  Європейська  та  польська  судова  прак-
тика має слугувати «орієнтиром» для правозастосування 
в Україні  при  вирішенні  питання  притягнення  до  відпо-
відальності осіб, які діють в межах відносин електронної 
комерції у частині охорони ПІВ.

Ще  одним  важливим  чинником  є  можливість  надійної 
ідентифікації учасників електронної торгівлі (вчинення елек-
тронного правочину) та, відповідно, й більш ефективної охо-
рони ПІВ, яка має відбуватися у формі, яку учасники таких 
правовідносин вважатимуть для себе необхідною та достатньо 
інформаційною. Можливим  напрямом  вирішення  проблеми 
ідентифікації  для  сторін,  які  вимагатимуть  максимального 
інформування  про  контрагента,  виступають  сучасні  біоме-
тричні технології. Особливу увагу в сучасному світі привертає 
проблема  широкого  запровадження  методів  біометричного 
контролю та захисту, в основі якої лежать методи математич-
ної статистики (біометрія – сукупність методів математичного 
опрацювання  даних,  одержаних  при  вимірюванні  тіла  або 
окремих органів організму. За допомогою біометрії, в основі 
якої  лежить  теорія ймовірностей,  дається  точна характерис-
тика значення ознаки, яка вивчається, встановлюється вірогід-
ність подібності або відмінності цієї ознаки).

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок. Отже,  мережа  Інтернет  створила 
багато можливостей для підприємців, глобалізуючи між-
народну  торгівлю,  створюючи  додаткові  можливості 
доступу  споживачів  до  різноманітних  ринків  товарів 
та послуг. Хоча переваги, пропоновані Інтернетом, є оче-
видними, ми повинні також пам’ятати про ймовірні небез-
пеки. У цьому сенсі Інтернет є ідеальною платформою для 
правопорушників, майданчиком для продажу підроблених 
товарів та вчинення шахрайства,  створюючи можливість 
діяти  анонімно. Сьогодні  для підприємців  важливо бути 
добре  поінформованими  про  технологічні  та  правові 
інструменти, які можна використовувати для припинення 
та запобігання порушенню ПІВ в Інтернеті. Також, наго-
лосимо, що ефективним засобом ідентифікації учасників 
електронних  правочинів  виступають  біометричні  техно-
логії, які мають доповнити способи підтвердження воле-
виявлення сторін в разі обов’язкової ідентифікації сторін 
угод укладених у сфері електронної комерції.
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У науковій статті досліджено поняття та особливості черговості спадкування за законом згідно з Цивільним кодексом України. Роз-
крито законодавчий та наукові підходи до визначення підстав виникнення права на спадкування за законом. 

Автор зазначає, що відповідно до цивільного законодавства існує п’ять черг спадкування. Статтями 1261–1265 ЦК України чітко 
визначено коло спадкоємців за законом. Спадкоємці кожної наступної черги спадкують за відсутності спадкоємців попередньої черги.

При визначенні спадкоємців за законом першої черги авторка наголошує, що при застосуванні допоміжних репродуктивних техноло-
гій (ст. 123 СК України) батьками новонародженої дитини вважається подружжя, тобто при спадкуванні дитина набуває усіх прав спад-
коємця першої черги. При розкритті питання щодо спадкування у другу чергу розкрито поняття «рідні» брат та сестра. До третьої черги 
спадкоємців за законом, згідно зі ст. 1263 ЦК України, відносяться лише рідні дядько та тітка спадкодавця. Автором наголошено, коли 
прізвище спадкоємця змінювалось, підлягає встановленню причина, з якої воно змінювалося, оскільки від цього залежить, який документ 
необхідно отримувати – чи то свідоцтво про шлюб, про розірвання шлюбу, чи то свідоцтво про зміну прізвища, чи навіть рішення суду про 
встановлення наявності родинних стосунків.

Особливістю застосування четвертої черги є те, що сюди належать жінка (чоловік), які проживали однією сім’єю зі спадкодавцем 
без реєстрації шлюбу (у фактичних шлюбних відносинах), інші особи, які спільно проживали зі спадкодавцем, були пов’язані спільним 
побутом, мали взаємні права та обов’язки, зокрема, вітчим, мачуха, пасинки, падчерки, інші особи, які взяли до себе дитину як члена 
сім’ї, тощо. Особливістю є те, що до спадкоємців четвертої черги не входить особа, яка хоч і проживала спільно зі спадкодавцем, але 
перебувала в зареєстрованому шлюбі з іншою особою. У питанні черговості спадкування за законом осіб, які перебувають у зареєстро-
ваному шлюбі, і таких, які фактично проживають однією сім’єю, належать до різних черг спадкування – першої та четвертої відповідно.

Дослідивши п’яту чергу спадкоємців за законом, у статті визначено осіб, які відносяться до інших родичів спадкодавця до шостого 
ступеня споріднення.

Ключові слова: спадкування, спадкування за законом, спадкоємець, спадкодавець, черги спадкоємців.

The scientific article explores the concept and peculiarities of the priority of inheritance under the law in accordance with the Civil Code of Ukraine. 
Legislative and scientific approaches to determining the grounds for the emergence of the right to inherit under the law have been revealed.

The author notes that, under civil law, there are five stages of inheritance. Articles 1261–1265 of the Civil Code of Ukraine clearly define the 
circle of heirs under the law. Heirs of each subsequent queue are inherited in the absence of heirs of the previous queue. And heirs of one turn 
inherit the property of the heir in equal shares.

In determining heirs under the law of the first stage, the author emphasizes that in the application of assisted reproductive technologies (art. 
123 of the Family Code of Ukraine), parents of a newborn child are considered spouses, that is, in inheritance, the child acquires all the rights of 
the heir of the first stage. When the issue of inheritance is revealed, the concept of “family” brother and sister is revealed in the second place. The 
third stage of heirs under the law under Article 1263 of the Civil Code of Ukraine includes only the native uncle and aunt of the heir. The author 
notes that when the name of the heir changed, the reason why it changed is to be established, since it depends on which document is to be 
obtained – the certificate of marriage, the dissolution of marriage, the certificate of change of surname, or even the court’s decision to establish 
the existence of a related relationship.

The characteristic of the application of Release 4 is that it includes a woman (male) who lived with the heir in the same family as the heir without 
marriage registration (in actual marriage relations), other persons who lived together with the heir were bound by common life, had mutual rights and 
duties, in particular, stepfather, stepmother, stepson, other persons who took the child as a family member, and the like. The special feature is that the 
heirs of the fourth stage do not include a person, although they lived together with the heir, but were in a registered marriage with another person.

On the question of the priority of inheritance under the law of persons in registered marriage and those who actually live in the same family, 
belonging to different stages of inheritance – the first and the fourth, respectively.

When examining the fifth stage of heirs according to the law, persons who belong to other relatives of the heir to the sixth degree of kinship 
are identified.

Key words: inheritance, inheritance under the law, successor, turns of successors.

Постановка проблеми.  При  спадкуванні  майна 
в  Україні  застосовується  два  основних  порядки  визна-
чення спадкоємців та розподілу спадкового майна: спад-
кування  за  заповітом  і  спадкування  за  законом.  Спад-
кування  за  законом  є  одним  із  видів  спадкування,  який 
передбачений  Цивільним  кодексом  України  (далі  –  ЦК 
України).  В  основу  спадкування  за  законом  покладена 
умова наявності між спадкодавцем та спадкоємцем родин-
них  зв’язків  відповідного рівня. Причому рівень  спорід-
нення впливає на черговість закликання до спадкування. 
ЦК України встановлює пріоритет заповіту як останньої 
волі спадкодавця на спадкування за законом [1, с. 98].

Проблеми  спадкування  за  законом  досліджували 
багато вчених-юристів, таких як: М.М. Агарков, Ч.Н. Азі-
мов, С.С. Алексеєв, М.І. Брагінський, М.М. Вітрянський, 
М.В.  Гордон,  Ю.О.  Заіка,  О.С.  Іоффе,  Н.О.  Саніахме-
това,  В.М.  Співак,  А.А.  Підопригора,  Я.М.  Шевченко, 

Б.Б. Черепахін, С.Я. Фурса, Є.О. Харитонов, Я.М. Шев-
ченко та інші.

Мета статті. На  основі  аналізу  наукових  джерел 
та судової практики дослідити питання черговості спадку-
вання в цивільному законодавстві України.

Виклад основного матеріалу. Вживаючи  термін 
«спадкування за законом», законодавець не протиставляє 
йому  «спадкування  за  заповітом»  як  «незаконне  спад-
кування»  [2,  с.  145].  Спадкування  за  заповітом  посідає 
перше місце відповідно до принципу пріоритетності волі 
особи.  Тому  характерною  ознакою  спадкування  за  зако-
ном є втручання держави у приватну сферу.

При  спадкуванні  за  законом  коло  спадкоємців 
і  їх частки у спадщині визначаються Цивільним кодексом 
України [3]. Глава 86 ЦК України присвячена детальному 
регулюванню питання щодо спадкування за законом. Голо-
вним  змістом  норм  спадкування  за  законом  є  визначення  
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кола  спадкоємців,  які  закликаються  до  спадкування.  Як 
зазначає  Х.З.  Піцик,  обставинами,  які  сприяють  доміну-
ванню спадкування за законом, є недостатня правова куль-
тура більшості населення, і передчасна смерть спадкодавця 
[4, с. 343].

Спадкування  за  законом  можливе  у  таких  випадках: 
відсутності заповіту (ст. 1217 ЦК України); визнання запо-
віту  повністю  або  частково  недійсним  (ч.  4  ст.  1257 ЦК 
України); якщо в заповіті згадано лише про частину майна, 
яке  належало  спадкодавцю  (ст.  1245 ЦК України);  якщо 
спадкоємці за заповітом відмовились від прийняття спад-
щини без указівки на чию користь; якщо заповідачем ска-
совано раніше складений заповіт і не залишено нового.

Як зазначають науковці,  існують два загальних поло-
ження, які стосуються спадкування за законом: по-перше, 
коло  спадкоємців  за  законом  є  вичерпним  і,  по-друге, 
визначена черговість закликання спадкоємців за  законом 
до спадкування [5, с. 128]. Так, у ЦК України 2004 року 
передбачено п’ять черг спадкоємців.

Основними  підставами  спадкування  за  законом  нау-
ковці  називають:  родинні  відносини;  відносини  уси-
новлення  (удочеріння),  шлюб,  сімейні  відносини;  пере-
бування  на  утриманні  [2,  с.  147].  Пропонуємо  додати 
відносини свояцтва, котрі стосуються спадкування мачу-
хою, вітчимом, пасинком, падчеркою.

В  основу  спадкування  за  законом  покладена  умова 
наявності  між  спадкодавцем  та  спадкоємцем  родинних 
зв’язків відповідного рівня. Причому рівень споріднення 
впливає на черговість закликання до спадкування [1, с. 98].

Щодо  кола  спадкоємців  за  законом,  то  основним 
критерієм  для  з’ясування  кола  спадкоємців  є  кровнос-
поріднений  зв’язок  зі  спадкодавцем,  із  яким  за  ступе-
нем  значущості  конкурують  правовідносини  подружжя. 
Визначаючи за одним із подружжя, який пережив іншого, 
право на  спадкування майна  спадкодавця,  законодавство 
в низці випадків установлює обмеження, що враховують 
інтереси  найближчих  кровних  родичів,  передусім  дітей 
[5, с. 129].

Статтями 1261–1265 ЦК України чітко визначено коло 
спадкоємців  за  законом.  Спадкоємці  кожної  наступної 
черги спадкують за відсутності спадкоємців попередньої 
черги. А спадкоємці однієї черги спадкують майно спад-
кодавця в рівних частках.

При  спадкуванні  за  законом  кожна  наступна  черга 
спадкоємців одержує право на спадкування за умови: від-
сутності спадкоємців попередньої черги; усунення  їх від 
права  на  спадкування;  неприйняття  ними  спадщини  або 
відмови від її прийняття (ч. 2 ст. 1258) [6].

До спадкоємців за законом першої черги відносяться: 
діти  спадкодавця,  зокрема  зачаті  за  життя  спадкодавця 
та  народжені  після  його  смерті,  той  з  подружжя,  який 
його пережив, та батьки (ст. 1261 ЦК України). Іншим із 
подружжя  вважається  особа,  з  якою  спадкодавець  пере-
бував  у  зареєстрованому шлюбі,  за  умов, що  цей шлюб 
відповідав  усім  вимогам  дійсності  (ст.  39–41  Сімейного 
кодексу України (далі – СК України)) та припинився вна-
слідок смерті спадкодавця або оголошення його померлим 
(ч. 1 ст. 104 СК України). Спадкоємцями також вважаються 
діти, які народжені в незареєстрованому шлюбі, за умови, 
що  батько  добровільно  визнав  своє  батьківство,  або  ця 
обставина встановлена в судовому порядку. При застосу-
ванні допоміжних репродуктивних технологій (ст. 123 СК 
України)  батьками  новонародженої  дитини  вважається 
подружжя,  тобто  при  спадкуванні  дитина  набуває  усіх 
прав спадкоємця першої черги.

Особливе  місце  займає  питання  щодо  спадкування 
усиновленими  та  усиновлювачами.  Усиновлення  –  це 
прийняття усиновлювачем у свою сім’ю особи на правах 
дочки чи сина, здійснене на підставі рішення суду, окрім 
випадку усиновлення в консульській установі або дипло-
матичному представництві України (ст. 207 СК України). 

Чинне  цивільне  законодавство  прирівнює  усиновле-
них  дітей  та  усиновлювачів  до  родичів  за  походженням 
(ст. 1260 ЦК України). Тому усиновлений та його нащадки 
не  спадкують  за  своїми  батьками  та  родичами по  крові. 
Єдиною  умовою  спадкування  усиновленим  за  бабою, 
дідом, братом, сестрою за походженням, а також їх спадку-
вання за усиновленим є збереження правового зв’язку між 
цими  особами.  Відповідно  до  сімейного  законодавства 
(ч. 2 ст. 232 СК України), у випадку смерті одного з бать-
ків  або розірвання шлюбу  з особою,  яка визнана недієз-
датною, другий  із батьків  зареєстрував повторний шлюб 
і його чоловік, дружина бажають усиновити дитину, дід, 
баба з боку того з батьків, хто помер або визнаний недієз-
датним, рідні брати, сестри дитини мають право подати до 
суду заяву про збереження між ними та дитиною, яку уси-
новляють, правового зв’язку. Тобто лише в цьому випадку 
йдеться про спадкування родичами усиновленого за похо-
дженням та відповідно усиновленим.

Для  спадкоємців  першої  черги  доказом  родинних 
та  інших  відносин  зі  спадкодавцем  є:  свідоцтво  органів 
реєстрації  актів  цивільного  стану,  витяг  із  реєстру  актів 
цивільного  стану  громадян  щодо  актового  запису,  копії 
актових  записів,  копії  рішень  суду,  яі  набрали  законної 
сили,  про  встановлення  факту  родинних  та  інших  від-
носин  (п.  4.2)  [7].  У  випадку  відсутності  інших  належ-
них  документів  законодавством  передбачена можливість 
подати  нотаріусу  копії  рішень  суду  про  встановлення 
факту родинних та інших відносин [8, с. 80].

Другу чергу спадкоємців визначає ст. 1262 ЦК Укра-
їни,  до них  відносяться  спадкоємці  бокової  лінії  спорід-
нення, а саме рідні брати та сестри спадкодавця, та висхід-
ної лінії споріднення – його баба та дід як з боку батька, 
так і з боку матері.

При  визначенні  поняття  рідних  братів  і  сестер  розу-
міють,  як  правило,  родичів  у  першій  боковій  лінії.  Рід-
ний  брат,  сестра  –  походять  від  одних  батька  та  матері 
[9, c. 229] та називаються повнорідними, а ті, в яких спіль-
ним є один із батьків (лише батько або лише мати), – непо-
внорідними. Неповнорідні брати й сестри, які походять 
від однієї матері, називаються єдиноутробними, а ті, котрі 
походять  від  одного  батька,  –  єдинокровними.  Неповно-
рідне споріднення породжує такі ж самі юридичні наслідки, 
що  й  повнорідне  [10,  с.  87–88].  Цивільне  законодавство 
прирівнює у правах повнорідних та неповнорідних братів 
та сестер.

До  третьої  черги  спадкоємців  за  законом,  згідно  зі 
ст. 1263 ЦК України, відносяться лише рідні дядько та тітка 
спадкодавця. Документами, які підтверджують наявність 
родинних  стосунків  спадкоємця  третьої  черги,  є  свідо-
цтво  про  народження  спадкодавця,  свідоцтво  про  наро-
дження його матері чи батька  (залежно від того, дядько/
тітка по лінії матері чи батька), свідоцтво про народження 
спадкоємця,  з  якого  буде  встановлено, що  у  спадкоємця 
та  в  матері/батька  спадкодавця  спільні  батьки.  У  разіу, 
коли  прізвище  спадкоємця  змінювалось,  підлягає  вста-
новленню причина, з якої воно змінювалось, оскільки від 
цього залежить, який документ необхідно отримувати – чи 
то свідоцтво про шлюб, про розірвання шлюбу, чи то сві-
доцтво  про  зміну  прізвища,  чи  навіть  рішення  суду  про 
встановлення наявності родинних стосунків [1, с. 100].

У  четверту  чергу  право  на  спадкування  отримують 
особи,  які  проживали  зі  спадкодавцем  однією  сім’єю 
не  менше  п’яти  років  до  часу  відкриття  спадщини 
(ст. 1264 ЦК України).

Відповідно до п.  21 Постанови Пленуму Верховного 
Суду України № 7 від 30  травня 2008 року «Про судову 
практику у  справах про спадкування»  (далі – Постанова 
ПВСУ)  до  спадкоємців  четвертої  черги  належать  жінка 
(чоловік),  які  проживали  однією  сім’єю  зі  спадкодавцем 
без  реєстрації  шлюбу  (у  фактичних  шлюбних  відноси-
нах), інші особи, які спільно проживали зі спадкодавцем, 
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були  пов’язані  спільним  побутом,  мали  взаємні  права 
та обов’язки, зокрема, вітчим, мачуха, пасинки, падчерки, 
інші особи, які взяли до себе дитину як члена сім’ї, тощо. 
Не належать до спадкоємців четвертої черги діти, влашто-
вані  у прийомні  сім’ї  та  дитячі  будинки  сімейного  типу, 
також особа, яка хоч і проживала спільно зі спадкодавцем, 
але перебувала в зареєстрованому шлюбі з іншою особою. 
Проживання однією сім’єю жінки та чоловіка без шлюбу 
не  є  підставою  для  виникнення  в  них  права  на  спадку-
вання за законом у першу чергу на підставі статті 1261 ЦК 
України [11].

До  спадкоємців  четвертої  черги  не  входить  особа, 
яка  хоч  і  проживала  спільно  зі  спадкодавцем,  але  пере-
бувала в зареєстрованому шлюбі з іншою особою. Зазна-
чене  положення  поширюється щодо  осіб  –  чоловіка  або 
жінки,  які  проживають  у  фактичних  шлюбних  відноси-
нах,  але  перебувають  в  іншому  зареєстрованому шлюбі; 
проте не поширюється щодо інших осіб, які перебувають 
у зареєстрованому шлюбі з іншою особою, але проживали 
однією сім’єю зі спадкодавцем на інших засадах, ніж фак-
тичні шлюбні відносини [12].

Важливою  умовою  є  строк,  а  саме  спільне  прожи-
вання особи зі спадкодавцем не менш ніж п’ять років до 
часу відкриття спадщини,  який повинен виповнитися на 
момент  відкриття  спадщини  і  його  необхідно  обчислю-
вати з урахуванням часу спільного проживання зі спадко-
давцем однією сім’єю до набрання чинності ЦК України 
[11].  Під  час  тлумачення  положення  «<…>проживали  зі 
спадкодавцем однією сім’єю…» звернемось до сімейного 
законодавства. Стаття 3 СК України зазначає: «<…> сім’ю 
складають особи, які спільно проживають, пов’язані спіль-
ним побутом, мають взаємні права та обов’язки», – тобто 
хоча  законодавець  поняття  «сім’я»  повністю  не  розкри-
ває, однак укладає в його розуміння певні ознаки. Таким 
чином, факт спільного проживання встановлюється лише 
в судовому порядку та повинен підтверджуватися свідчен-
ням  осіб  та  відповідними  доказами,  які  підтверджують 
наявність спільного побуту, прав та обов’язків [11].

У  питанні  черговості  спадкування  за  законом  осіб, 
які перебувають у  зареєстрованому шлюбі, й таких, які 
фактично  проживають  однією  сім’єю,  належать  до  різ-
них черг спадкування – першої та четвертої відповідно. 
Тобто  особа,  що  проживала  зі  спадкодавцем  у  фактич-
них шлюбних відносинах, матиме право на спадкування 
лише за відсутності в останнього дітей, батьків, рідних 
і  двоюрідних  братів  і  сестер,  баби,  діда,  прабаби,  пра-
діда,  дядька,  тітки,  племінників,  племінниць,  онуків, 
правнуків  та  за  умови  спільного проживання не менше 
5 років [13, с. 481]. Факт їх спільного проживання потре-
бує доведення в судовому порядку.

До п’ятої черги спадкоємців за законом, відповідно до 
ст. 1265 ЦК України, відносяться інші родичі спадкодавця 
до  шостого  ступеня  споріднення  включно,  при  цьому 
родичі ближчого ступеня споріднення усувають від права 
спадкування родичів подальшого ступеня споріднення.

Також до п’ятої черги відносяться утриманці спадко-
давця, які не були членами його сім’ї. Утриманцем вважа-
ється неповнолітня або непрацездатна особа, яка не була 
членом  сім’ї  спадкодавця,  але  не  менш  ніж  п’ять  років 

одержувала від нього матеріальну допомогу, що була для 
неї єдиним або основним джерелом засобів до існування 
[6]. «Ступінь споріднення» визначають як кількість наро-
джень, що  пов’язують між  собою двох  осіб,  які  перебу-
вають  у  родинних  зв’язках  [14].  До  родичів  четвертого 
ступеня  споріднення  належать  діти  рідних  племінників 
та племінниць спадкодавця  (двоюрідні онуки та онучки) 
й рідні брати та сестри його діда та баби (двоюрідні дід 
та баба). До родичів п’ятого ступеня споріднення – діти 
його  двоюрідних  онуків  і  онучок  (двоюрідні  правнуки 
та правнучки), діти його двоюрідних братів та сестер (дво-
юрідні племінниці та племінники), діти його двоюрідних 
дідів та бабок (двоюрідні дядьки та тітки). Родичі шостого 
ступеня споріднення – це діти його двоюрідних правнуків 
та правнучок  (двоюрідні праправнуки та праправнучки), 
діти  його  двоюрідних  племінників  та  племінниць  (тро-
юрідні  онуки  та  онучки),  діти  його  двоюрідних  дядьків 
та тіток (троюрідні брати та сестри) [14].

Ю.М.  Орзіх  зазначає,  що  доказування  факту  відне-
сення спадкоємця до п’ятої черги спадкоємців за законом 
буде  залежати,  по-перше,  від  наявності  необхідних  сві-
доцтв  про  народження,  смерть,  укладання  та  розірвання 
шлюбу, рішення суду про встановлення факту, що має юри-
дичне значення (щодо підтвердження наявності родинних 
стосунків)  тощо,  а  по-друге,  від  наявності  в  утриманця 
документального підтвердження передання матеріального 
утримання  від  спадкодавця  (письмові  розписки,  перера-
хування на банківські рахунки утриманця), договір дові-
чного утримання тощо. Так сама Порядок учинення нота-
ріальних дій нотаріусами України від 22 лютого 2012 року 
визначає,  що  доказом  факту  перебування  на  утриманні 
є  рішення  суду, що набрало  законної  сили, про  встанов-
лення  факту  перебування  непрацездатної  чи  неповно-
літньої особи на утриманні, в основу якого можуть бути 
покладені зазначені документи [1, с. 101].

Висновки. Основними  підставами  спадкування  за 
законом  науковці  називають:  родинні  відносини;  відно-
сини усиновлення (удочеріння), шлюб, сімейні відносини; 
перебування на утриманні. Також, пропонуємо додати від-
носини свояцтва, котрі стосуються спадкування мачухою, 
вітчимом, пасинком, падчеркою. При визначенні спадко-
ємців за законом першої черги дитина, народжена в резуль-
таті застосування допоміжних репродуктивних технологій 
(ст. 123 СК України), вважається такою, що походить від 
подружжя, тобто при спадкуванні вона набуває всіх прав 
спадкоємця  першої  черги.  За  загальним  правилом,  уси-
новлений та його нащадки не спадкують за своїми бать-
ками та родичами по крові. Єдиною умовою спадкування 
усиновленим  за  бабою,  дідом,  братом,  сестрою  за  похо-
дженням, а також їх спадкування за усиновленим є збере-
ження правового зв’язку між цими особами, що визначено 
в ч. 2 ст. 232 СК України. Особливістю застосування чет-
вертої черги є те, що сюди належать жінка (чоловік), які 
проживали однією сім’єю зі спадкодавцем без реєстрації 
шлюбу  (у фактичних шлюбних відносинах),  інші особи, 
які  спільно  проживали  зі  спадкодавцем.  Зауважимо,  що 
до  спадкоємців  четвертої  черги  не  входить  особа,  яка 
хоча і проживала спільно зі спадкодавцем, але перебувала 
в зареєстрованому шлюбі з іншою особою.
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СТАНДАРТ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ:  
ПРАКТИКА ВЕРХОВНОГО СУДУ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

STANDARD OF PROOF IN CIVIL PROCEDURAL: THE PRACTICE  
OF THE SUPREME COURT AND THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Строга Є.О.,
студентка Інституту прокуратури та кримінальної юстиції

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Стаття присвячена центральному інституту цивільного процесуального права – доказуванню та його стандарту. Авторкою вста-
новлено, що наразі суди під час вирішення цивільних справ керуються лише власним переконанням, а тому діють не узгоджено, що у 
більшості випадків порушує п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а саме право людини на справедливий 
судовий розгляд. 

У статті наголошено, що наразі реформування цивільного процесуального права відбувається під час глобалізаційних процесів, а 
тому оновлений 2017 року Цивільно-процесуальний кодекс має новели, які були запозичені із англосаксонської правової системи. 

Однак невизначеними все ще залишилися такого комплексного питання: яким чином суддя визнає докази достатніми, тягар доведен-
ня відповідної сторони виконаним, а спірний факт встановленим? Для вирішення цього питання авторкою запропоновано законодавчо 
закріпити стандарт доказування як критерій, відповідно до якого суддя ухвалюватиме рішення. Для цього у статті досліджено судову 
практику іноземних держав, таких як США та Англія.

Окремо в статті висвітлено рішення Європейського суду з прав людини та вищої національної судової інстанції – Верховного Суду. 
З’ясовано, що стандарт доказування в цивільному праві має бути нижчим, ніж в кримінальному. При цьому впевненість судді у ймовірнос-
ті факту у процентному співвідношенні має дорівнювати або перевищувати 51%. Вказано, що у випадку, коли суддя переконаний лише 
на 50 % – рішення має бути прийнято на користь відповідача.

У статті акцентовано на тому, що Верховний Суд хоч і використовує у декількох рішеннях поняття «стандарту доказування», однак 
чіткого однозначного положення не сформував, а тому всі рішення базуються лише на науковій доктрині. Таким чином, необхідно ввести 
єдиний критерій, який допоможе уніфікувати як цивільне законодавство, так і практику.

Ключові слова: доказування, стандарт доказування, критерії оцінки доказів, справедливий судовий розгляд, належний стандарт 
доказування.

The article is devoted to the improvement of the civil procedural legislation of Ukraine. The author believes that the existing institute of 
evidence in civil proceedings has clear deficiencies and does not meet European standards.

This situation is a consequence of the fact that judges in civil cases are guided only by their own opinion (in particular, about the sufficiency 
of evidence to reach a decision) and not by a well-defined criterion.

Therefore, judges do not act in a coherent manner, and in practice there are differences, which in most cases violate paragraph 1 of Art. 6 of 
the European Convention on Human Rights (right to a fair trial). For its part, a good example of the introduction of a standard of proof in domestic 
law could be criminal proceedings, which state that a judge must be convinced of the fact that there is no “beyond reasonable doubt” fact when 
ruling. According to the author, the legal framework of criminal proceedings is more progressive, but it cannot be applied by analogy to civil law 
because of the objective difference in their subjects and tasks.

The author analyzed the reform of civil procedural legislation, which took place in 2017, when the updated Civil Procedure Code of Ukraine 
was adopted. The article emphasizes that the modernization of civil justice in Ukraine is taking place in the light of globalization processes that 
have recently become more prominent and have brought about a convergence of elements of continental and Anglo-Saxon legal systems.

The article emphasizes that the following issues remain uncertain. How does the judge consider the evidence sufficient? Has the burden of 
proof been adhered to by the interested party and a contradictory fact established?

To address these issues, the author is asked to approve the standard of proof as the criterion by which the judge will decide. To this end, 
the article examines the practice of foreign countries, such as the United States and England. Because English and American evidence law is 
recognized by many foreign scientists as the best and most up-to-date. The author also considered the following standards of proof: “likelihood 
ratio”, “preference for evidence”, “clear and convincing evidence”, “prima facie”.

The article deals separately with the decisions of the European Court of Human Rights and the High Court, the Supreme Court. It has been 
established that the level of evidence in civil law must be lower than in criminal law. In this case, the judge’s confidence in the probability of the fact as 
a percentage should equal or exceed 51%. It is noted that if the judge is convinced of only 50% – the decision must be made in favor of the defendant.

The article emphasizes that, although the Supreme Court has used the notion of “standard of proof” in several decisions, it did not form a 
clear, unambiguous position, and therefore all decisions are based only on scientific doctrine. Therefore, a single criterion should be introduced 
to help unify both civil law and practice.

Key words: evidence, standard of proof, criteria for evaluation of evidence, fair trial, proper standard of proof.

Постановка проблеми.  Невіддільним  складником 
будь-якої правової демократичної держави є дотримання 
принципу верховенства права (Rule of law) як фундамен-
тальної правової доктрини. Ця  засада означає, що права 
і свободи людини визначають зміст і спрямованість орга-
нізації та діяльності державної влади, зокрема у площині 
відправлення правосуддя. Тому механізм реалізації вищев-
казаного «мірила правовладдя» включає питання ефектив-
ного та справедливого судового захисту, що своєю чергою 
наголошує на актуальності реформування не тільки судо-
вої системи, а й процесуального законодавства.

Вагомим кроком на шляху удосконалення цивільного 
судочинства  стало  прийняття  нової  редакції  Цивільного 
процесуального кодексу України (далі – ЦПК) у 2017 році, 
якою  вносилися  значні  зміни  до  такого  центрального 

інституту, як доказування. Наприклад, частково було впро-
ваджено  елементи  процесуального  естопелю,  включено 
новий  засіб доказування –  електронні докази,  збільшено 
обсяг вимог щодо доказів тощо. І хоча вказана модерніза-
ція загалом мала позитивний ефект, однак питання щодо 
стандарту  доказування  як  гарантії  вмотивованості  судо-
вого рішення – процедурного елемента права людини на 
справедливий  суд  (п.  1  ст.  6  Конвенції  про  захист  прав 
людини і основоположних свобод), так і не було вирішено 
на законодавчому рівні. 

Аналіз останніх статей та публікацій.  У  науковій 
сфері сьогодні є велика кількість досліджень різних аспек-
тів  інституту  доказування,  якими  займалися  як  вітчизняні, 
так  і  західноєвропейських  вчені,  а  саме:  О.Ю.  Гусєв  [20], 
Д.Д. Луспеник [1], К.М. Пільков [6], І.В. Решетнікова [4; 5],  
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Р.В.  Тертишніков  [21],  Майк  Редмейн  (Mike  Redmayne) 
[19], Віра ван Хаутт (Vera van Houtte) [7], Марк Швайзер 
(Mark Schweizer) [8] та інші.

Формулювання цілей статті. Однак в умовах функ-
ціонування  нового  цивільного  процесуального  законо-
давства,  зближення  елементів  континентальної  та  англо-
саксонської  систем  права  відсутності  ґрунтовні  праці 
щодо  стандарту  доказування  в  національному  цивіль-
ному процесі, отже, ця тема потребує нового системного 
огляду,  зокрема,  з  урахуванням  практики Європейського 
суду  з  прав  людини  (далі  –  ЄСПЛ)  та  Верховного  Суду  
(далі – ВС), що і є метою цієї статті.

Виклад основного матеріалу дослідження. Головне 
завдання  діяльності  суду  у  процесі  здійснення  право-
суддя – встановлення  істини у справі. При цьому кримі-
нальне процесуальне законодавство, на відміну від цивіль-
ного,  закріплює,  що  суддя  під  час  винесення  рішення 
повинен  бути  переконаний  у  наявності  або  відсутності 
факту  «поза  розумним  сумнівом».  Таким  чином,  норма-
тивна  база  для  здійснення  кримінального  провадження 
є  більш  прогресивною,  проте  застосувати  її  по  аналогії 
до цивільного неможливо через об’єктивну різницю в  їх 
предметі та завданні.

Своєю  чергою  Дмитро  Луспеник  (секретар  Першої 
судової  палати Касаційного  цивільного  суду  та  секретар 
Пленуму ВС) стверджує, що корисним було б виробити на 
основі практики країн англосаксонської правової системи 
певні універсальні стандарти доказування як критерії, від-
повідно до  яких  суддя  виноситиме рішення у цивільних 
справах [1]. 

Слід зазначити, що наразі, відповідно до ч. 1 ст. 89 ЦПК, 
суд  оцінює  докази  за  своїм  внутрішнім  переконанням. 
Своєю  чергою  тягар  доказування  покладається  на  сто-
рони,  котрі  повинні  довести  ті  обставини,  на  які  вони 
посилаються  як  на  підставу  своїх  вимог  чи  заперечень, 
крім  випадків,  встановлених ЦПК  (ч.  1  ст.  81 ЦПК). До 
того ж доказування не може  ґрунтуватися на припущен-
нях, а судове рішення повинно бути обґрунтованим, тобто 
ухваленим на підставі повно і всебічно з’ясованих обста-
вин,  на  які  сторони  посилаються  як  на  підставу  своїх 
вимог і заперечень (ч. 5 ст. 81 та ст. 263 ЦПК) [2].

У такому разі виникають таке ключове питання: яким 
чином  суддя  визнає  докази  достатніми,  тягар  доведення 
відповідної сторони виконаним, а спірний факт встановле-
ним? Вичерпну відповідь на це питання не дає ані чинний 
Цивільний процесуальний кодекс, ані Постанова Пленуму 
ВСУ від 18.12.2009 р. № 14 «Про судове рішення у цивіль-
ній справі». 

Хоча  п.  11  вищенаведеної  постанови  закріплює: 
«встановлюючи  наявність  або  відсутність  фактів,  якими 
обґрунтовувалися вимоги чи заперечення, визнаючи одні 
та  відхиляючи  інші  докази,  суд  має  свої  дії  мотивувати 
та враховувати, що доказування не може ґрунтуватися на 
припущеннях»  [3].  Проте  суддя,  оцінюючи  пред’явлені 
докази в їх сукупності й співвідносячи їх з позицією сто-
рін  у  справі,  не  може  в  більшості  випадків  встановити 
об’єктивну істину з абсолютною точністю. Тому він зму-
шений  вирішувати  спір  та  ухвалювати  судове  рішення 
в умовах певної невизначеності не тільки стосовно права 
(за наявності прогалин, колізій тощо), а й щодо фактичних 
обставин. І якщо проблеми в розумінні позитивного права 
вирішуються  за  допомогою  аналогії  права,  доктрини 
та іншого, то для ухвалення рішення за наявності сумні-
вів з приводу фактів необхідний законодавчо закріплений 
стандарт.

Однією із перших, хто досліджував наведене питання 
на  пострадянському  просторі,  стала  І.В.  Решетнікова. 
У  своїй  праці  щодо  доказового  права  в  цивільному 
судочинстві  науковиця  стверджує,  що  стандарт  доказу-
вання – це сукупність критеріїв, на підставі яких суд ухва-
лює рішення по справі [4, с. 271]. У розумінні бельгійської 

дослідниці  Віри  ван  Хаутт:  «стандарт  доказування  –  це 
рівень ймовірності, до якого обставини повинні бути під-
тверджені доказами, щоб вони могли вважатися дійсними, 
правдивими» [7, с. 197]. 

К.М.  Пільков  зазначає:  «Поняття  “стандарт  доказу-
вання”  (standard of proof) походить  з доктрини правових 
систем  загального  права,  звідки  воно  було  перенесено 
у теорію та практику доказування у міжнародному комер-
ційному  арбітражі  й  інших  міжнародних  юрисдикцій-
них органів,  зокрема Європейського суду з прав людини 
(ЄСПЛ),  звідки  поступово  впроваджується  у  державах 
континентальної правової традиції» [6, с. 21]. Своєю чер-
гою  І.В. Решетнікова наголошує, що  англійське  і  амери-
канське  доказове  право  визнається  багатьма  іноземними 
вченими найкращим та найбільш досконалим [5, с. 132].

Слід  наголосити, що  у  цивільному  судочинстві  зару-
біжних держав містяться наступні стандарти доказування: 
«баланс ймовірностей» (balance of probabilities) – Англія; 
«перевага доказів» (preponderance of the evidence) і «чіткі 
(зрозумілі)  та  переконливі  докази»  (clear  and  convincing 
evidence) – США. Існують також і інші стандарти, напри-
клад, «на перший погляд»  (prima  facie),  який використо-
вується  для  відкриття  провадження  у  справі  та/або  для 
встановлення фактичних підстав під час розгляду заходів 
забезпечення  позову,  однак  стандарти,  наведені  раніше, 
застосовуються  для  ухвалення  остаточного  судового 
рішення.

ВС Великої Британії ще в 1947 році зробив тлумачення 
змісту «балансу ймовірностей» у справі Miller v. Minister 
of Pensions. Так,  суд  Її Величності  вказав: «якщо докази 
такі, що трибунал (тобто суд) може сказати “ми вважаємо 
це більш ймовірним, ніж неймовірним”, тоді тягар скида-
ється, але якщо ймовірності рівні, тягар доказування зали-
шається, а обставина вважається недоведеною» [8, с. 2].

Таким чином, цей стандарт передбачає, що для вирі-
шення справи достатнім є суб’єктивне переконання суду, 
що цей факт мав місце з ймовірністю 51% і більше. Тягар 
доказування визнається виконаним, якщо сторона, на яку 
покладається  відповідний  обов’язок,  доведе,  що  наве-
дені  нею  докази  та  аргументи  є  більш  вірогідними,  ніж 
навпаки. При цьому, встановивши факт лише на 50%, суд 
повинен винести рішення на користь відповідача. Остання 
теза підтверджується рішенням Палати Лордів Сполуче-
ного Королівства від 16 травня 1985 року [9].

Щодо «чітких та переконливих доказів», то цей стан-
дарт, по суті, є американським аналогом «балансу ймовір-
ностей»  та  згідно  з  рішенням ВС США у  справі  «Коло-
радо проти Нью-Мексико»  (Colorado v. New Mexico)  від 
1984 року означає, що докази з більшою ймовірністю існу-
ють, ніж не відповідають дійсності [10]. 

Згадані  рішення  найвищих  судових  інстанцій  здій-
снили  значний  вплив  на  правозастосовну  практику  не 
тільки  власної  держави,  а  й  міжнародного  судового 
органу  – ЄСПЛ,  рішення  якого,  відповідно  до  ст.  17  ЗУ 
«Про виконання рішень та застосування практики ЄСПЛ», 
є джерелом національного права в Україні. 

Вважаємо за необхідне розглянути деякі рішення Євро-
пейського Суду з прав людини. Так, у рішенні «Рінгвольд 
проти Норвегії»  (Ringvold v. Norway) від 11.02.2003 Суд 
вказав, що стандарт доказування у кримінальних справах 
має бути вищий, ніж у цивільних [11]. 

У справі «Хамідов проти Росії»  (Khamidov v. Russia) 
ЄСПЛ  визнав,  що  Росія  порушила  ст.  6  Конвенції  про 
захист прав людини і основоположних свобод через те, що 
національні суди встановили для заявника надзвичайний 
та заздалегідь недосяжний стандарт доказування (extreme 
and  unattainable  standard  of  proof)  [12].  Майже  тотожна 
позиція міститься в справі «Дюльдін і Кіслов проти Росії» 
(Dyuldin and Kislov v. Russia), де зазначено, що суди засто-
сували незвично високий стандарт доказування (unusually 
high standard of proof) [13].
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Наведені  рішення  підтверджують  необхідність  наяв-
ності  належного  незавищеного  стандарту  доказування 
в чинному національному законодавстві держав, зокрема 
і в цивільному процесі, для забезпечення права людини на 
справедливий судовий розгляд. 

Необхідно також згадати справу «Дж. К. та інші проти 
Швеції» (J.K. and others v. Sweden) від 23.08.2016, в якій 
ЄСПЛ  погоджується  з  існуванням  стандарту  «балансу 
ймовірностей»  та  вказує,  що  він  притаманний  саме 
цивільним справам [14]. 

У практиці Європейського Суду з прав людини є велика 
кількість рішень з посиланням на «баланс ймовірностей», 
але  найбільш  показовим  для  нашої  держави  є  справа 
«Бендерський проти України» (Benderskiy v. Ukraine) від 
15.11.2007. 

Так,  заявник,  пройшовши  всі  інстанції  національних 
судів,  звернувся  до  ЄСПЛ  за  захистом  свого  права  на 
справедливий судовий розгляд. Він зазначив, що в серпні 
1998  року  уклав  договір  про  надання  медичних  послуг 
(проведення  операції  на  сечовому  міхурі)  із  Міжрегіо-
нальним  науковим  центром  клінічної  лімфохірургії  ЛТД 
(далі  –  Центр).  Однак  після  операції  та  тривалого  ліку-
вання  його  стан  погіршився,  і  в  подальшому  його  було 
госпіталізовано до протипухлинного Центру в Донецьку. 
Там йому провели повторну операцію, під час якої в сечо-
вому  міхурі  було  виявлено  марлеву  серветку  розміром 
10 х 20 см, яку, за твердженням Бендерського, залишили 
під час першого оперативного втручання. Тому 29 вересня 
1999  року  заявник  звернувся  до Куйбишевського  район-
ного  суду  із  позовом  до  Центру  з  приводу  розірвання 
договору про надання медичних послуг та відшкодування 
шкоди, завданої здоров’ю неналежним лікуванням.

Районний суд відмовив у задоволенні позову, а апеля-
ційна та касаційна інстанції погодились з таким рішенням. 
Зрештою, ЄСПЛ, розглядаючи цю справу, дійшов висно-
вку,  що  для  вирішення  справ  такого  типу  вирішальне 
значення має медичний експертний висновок, яким було 
встановлено, що більш ймовірним є те, що серветку було 
введено до  сечового міхура під  час першої  операції;  цю 
ймовірність можна  виключати  лише  якщо операція  про-
водиться  без  застосування  серветок;  малоймовірно,  що 
серветка потрапила до сечового міхура під час перев’язок 
вдома, за винятком випадку, коли тампонування здійснено 
з тиском. Таким чином, більш ймовірною є саме позиція 
заявника про неналежне надання медичних послуг, що дає 
змогу прийняти рішення на його користь [15].

Під  впливом  діяльності  ЄСПЛ  національні  суди, 
зокрема Верховний Суд України (далі – ВСУ), а потім і ВС, 
у своїх рішеннях щодо господарських та цивільних спорів 
почали застосовувати поняття «стандарт доказування»

Наприклад,  у  справі  №  923/2075/15  від  14  червня 
2017 р. ВСУ вказав: «апеляційний суд відмовив у задово-
ленні вимог позивача про стягнення упущеної вигоди на 
тій лише підставі, що  її розмір не може бути встановле-
ний з розумним ступенем достовірності без застосування 

Методики, не дослідивши інших доказів, наданих позива-
чем, чим фактично позбавив останнього можливості від-
новити  його  порушене  право,  за  захистом  якого  подано 
позов» [16]. У такому контексті формулювання «з розум-
ним ступенем достовірності» відповідає «балансу ймовір-
ностей»,  проте  стандарт  доказування  буде  застосований 
правильно  лише  в  тому  разі,  коли  суддя  дотримається 
всіх норм як матеріального,  так  і  процесуального права, 
зокрема, безпосередньо дослідить всі докази, надані сто-
ронами.

«Під час оцінки достатності доказів діють спеціальні 
правила  –  стандарти доказування,  якими має  керуватися 
суд  під  час  вирішення  справи.  Стандарти  доказування 
є  важливим  елементом  змагальності  процесу. Якщо  сто-
рона не подала достатньо доказів для підтвердження пев-
ної  обставини,  то  суд  робить  висновок  про  її  недоведе-
ність» – наголошують судді ВС у справі № 910/8763/17 від 
31 січня 2018 року про виділення майна зі спільної влас-
ності [17]. 

Ще  в  одному  рішенні  у  справі  №  916/2403/18  від 
10  вересня  2019  року ВС  зазначив, що  під  час  розгляду 
справи  суди  повною  мірою  не  забезпечили  дотримання 
принципу  змагальності  та  найбільш  відповідного  цьому 
принципу  стандарту  доказування  –  стандарту  переваги 
більш вагомих доказів, тобто коли висновок про існування 
стверджувальної обставини з урахуванням поданих дока-
зів видається більш вірогідним, ніж протилежний [18].

Безперечно, тенденція зі збільшення кількості рішень 
ВС  з  використанням  поняття  «стандарт  доказування» 
у  цивільних  і  господарських  справах  є  позитивною,  але 
у зв’язку з тим, що вона ґрунтується на науковій доктрині, 
а  не  законодавчо  закріпленій  нормі,  вона  не  створює 
загального обов’язку судів застосовувати стандарт доказу-
вання під час вирішення таких справ.

Висновки. Отже, згідно з нормами чинного законодав-
ства оцінка доказів суддею у цивільних справах відбува-
ється за його внутрішніми переконаннями, зокрема у разі 
їх достатності для ухвалення рішення. Усі судді повинні 
керуватися положенням про те, що доказування не може 
ґрунтуватися  на  припущеннях.  Однак  буквальне  тлума-
чення  цього  правила  призводить  до  встановлення  зазда-
легідь недосяжного стандарту доказування, а тому й пору-
шення  права  людини  на  справедливий  судовий  розгляд 
(п. 1 ст. 6 КЗПЛ). Своєю чергою встановлені ще постано-
вою Пленуму ВСУ 2009 року вимоги до судового рішення 
не  відповідають  належному  рівню  розвитку  цивільного 
судочинства, а тому потребують вдосконалення. 

Одним  із  прогресивних  кроків  у  реформуванні  цієї 
сфери  стане,  на  наш  погляд,  закріплення  в  ЦПК  поло-
ження  про  стандарт  доказування,  що  дозволить  забез-
печити  дотримання  прав  людини  як  основи  принципу 
верховенства права. Таким чином, законодавцю доцільно 
врахувати  дослідження,  зроблені  у  цій  статті,  передусім 
у частині аналізу окремих стандартів доказування та прак-
тики їх застосування ЄСПЛ та ВС.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ МАЛОЛІТНІМИ ОСОБАМИ  
В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

PECULIARITIES OF ENFORCEMENT OF LEGAL ENTITIES BY MINORS  
IN THE DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES

Тищук Н.О.,
аспірант кафедри цивільного права

Національного університету «Одеська юридична академія»

У статті здійснено аналіз особливостей вчинення правочинів малолітніми особами в умовах розвитку інформаційних технологій. 
Встановлено, що до правочинів, які знаходяться в межах дієздатності малолітніх осіб, відносяться дрібні побутові правочини. Також 
зазначені особи можуть здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються 
законом.

Визначено, що за умови вчинення правочину, який знаходяться поза межами цивільної дієздатності малолітньої особи, яка його 
вчинила, але на його користь, він у судовому порядку на вимогу зацікавленої сторони може бути визнаний дійсним. Тобто закон авансує 
особі віком до чотирнадцяти років додатковий обсяг дієздатності. Законодавець встановлює презумпцію добросовісності, пріоритету 
інтересів дитини у здійсненні нею своїх суб’єктивних цивільних прав у правовідносинах, що виникають із приводу укладання правочинів.

Окрема увага приділена аналізу дрібних побутових правочинів, під якими розуміються такі правочини, які задовольняють побутові 
потреби особи (яка його вчиняє), відповідають її фізичному, духовному чи соціальному розвитку та стосується предмета, який має неви-
соку вартість; зазначені ознаки повинні характеризували даний правочин у сукупності. Визначені риси дрібного побутового правочину є 
доволі оціночними і в кожному окремому випадку можуть тлумачитися по-іншому.

Зроблено висновок, що коло правочинів, які можуть вчиняти малолітні відповідно до законодавства, на практиці є ширшим, що 
пов’язано, зокрема, з розвитком суспільства, інформаційних технологій, «дорослішанням» дітей раніше чотирнадцятирічного віку. Тому 
виникає питання і щодо віднесення вчинених малолітньою особою правочинів до дрібних побутових, наприклад, за умови їх укладення 
через мережу Інтернет. Ураховуючи, що електронні правочини в основній своїй масі визнаються письмовими, а дрібні побутові – це усні (або 
ж конклюдентні дії), виникає питання про віднесення електронних правочинів до таких, які можуть вчиняти малолітні особи (зокрема, дріб-
них побутових). Однак замовлення товарів першої необхідності, зокрема продуктів харчування, через інтернет-магазини чи службу достав-
ки – це дрібний побутовий правочин «по суті», але це і не усний правочин. Тому дане питання має бути уточнено на рівні законодавства.

Ключові слова: правочин, електронний правочин, дрібний побутовий правочин, малолітня особа, дієздатність.

The article analyzes the peculiarities of juvenile delinquency in the conditions of information technology development. It is established that 
small transactions are within the legal capacity of minors. These persons may also exercise their personal non-proprietary rights to the results of 
intellectual and creative activities protected by law. 

It has been determined that, if a transaction is made that is beyond the civil capacity of the minor who committed it, but in his favor, it can be 
declared valid at the request of the interested party. That is, the law advances a person under fourteen years of age with an extra capacity. The 
legislator establishes the presumption of integrity, the priority of the child's interests in the exercise of his subjective civil rights in the legal relations 
arising from the conclusion of the transaction.

Particular attention is paid to the analysis of small household transactions, which are understood to be such transactions that satisfy the 
household needs of the person (who commits it), correspond to his physical, spiritual or social development and relate to an item of low value; 
these signs should characterize this transaction in the aggregate. The identified features of a small household transaction are quite evaluative 
and in each case can be interpreted differently.

It is concluded that the range of transactions that may be committed by minors under the law is broader in practice, which is related to, in 
particular, the development of society, information technology, and the “maturation” of children before the age of fourteen. Therefore, the question 
arises as to the fact that the minor committed the deeds to small households, for example, if they are concluded through the Internet. Considering 
that electronic transactions are mostly written, and small ones are verbal (or conclusive actions), there is a question about the classification of 
electronic transactions to those that can be done by minors (in particular, small ones). However, ordering essentials, such as food, through online 
stores or delivery services is a small household transaction “in essence”, but it is not an oral transaction. Therefore, this issue should be clarified 
at the legislative level.

Key words: legal transaction, electronic transaction, small household transaction, minor, legal capacity.

Постановка проблеми. Чинне  цивільне  законодав-
ство  України  визнає  малолітньою  особу,  яка  не  досягла 
14 років, а отже, має лише часткову дієздатність для вчи-
нення  обмеженого  кола  правочинів.  Ураховуючи  стрім-
кий розвиток інформаційного суспільства, впровадження 
в щоденне використання великої кількості інформаційних 
технологій,  переведення  наших  дій  у  цифровий  простір 
постає  питання  про  визначення  кола  правочинів  (їхніх 
ознак,  особливостей),  які  можуть  бути  вчинені  малоліт-
німи особами в умовах використання інформаційних тех-
нологій  з  урахуванням  обсягу  дієздатності,  який  мають 
зазначені особи відповідно до законодавства.

Опрацюванню питань вчинення правочинів фізичними 
особами відповідно до обсягу дієздатності приділяли увагу 
такі  вчені,  як:  Т.В.  Водоп’ян, Ю.А.  Дербакова,  І.В.  Дави-
дова, О.С.  Іоффе, Н.С. Кузнецова, В.В. Луць, Р.А. Майда-
ник, М.В. Міщенко, Є.О. Харитонов, В.П. Шахматов та ін. 
Вивченню питань правових наслідків упровадження інфор-
маційних технологій у щоденне життя приділяють увагу такі 

вчені,  як:  О.А.  Баранов,  Н.Є.  Блажівська,  Н.Ю.  Голубєва, 
І.В. Давидова, Р.А. Майданик, Є.О. Харитонов, О.І. Харито-
нова та ін. Разом із тим особливостям вчинення малолітніми 
особами правочинів в умовах розвитку інформаційних тех-
нологій окрема увага не приділялася.

Метою статті є  аналіз  особливостей,  які  виникають 
під час вчинення малолітніми особами правочинів в умо-
вах розвитку інформаційних технологій; визначення про-
блем, які виникають під час вчинення таких правочинів, 
та пошук шляхів їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. Аналіз  правочинів,  які 
можуть бути вчинені малолітньою особою, дає можливість 
прийти до висновку, що їх можна поділити на: 1) ті, що зна-
ходяться в межах дієздатності даних осіб; 2) ті, що вчинені 
поза  межами  дієздатності:  дійні  та  недійсні.  Необхідно 
пам’ятати, що тут йдеться про правочини, які відповідають 
законодавчим вимогам щодо дійсності правочинів як таких. 
Щодо  першої  групи  правочинів  (у  межах  дієздатності), 
то  вони  є  дійсними,  мають  відповідні  правові  наслідки,  
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на  які  спрямовані. Щодо  другої  групи,  то  вони  можуть 
бути: а) згодом схваленими батьками такої особи (усинов-
лювачами), або одним  із них,  із ким проживає малолітні 
особа, або опікуном (ч. 1 ст. 221 ЦК України), наслідком 
чого буде підтвердження дійсності такого правочину; б) на 
вимогу зацікавленої особи визнані дійсними судом, якщо 
буде встановлено, що дані правочини вчинені на користь 
малолітньої особи (ч. 2 ст. 221 ЦК України), тобто йдеться 
про оспорюваність правочину як такого.

Розглянемо більш детально кожну  з  визначених  груп 
правочинів. Так, до правочинів, які  знаходяться в межах 
дієздатності  малолітніх  осіб,  законодавець  відносить 
дрібні  побутові  правочини,  під  якими  розуміються  такі 
правочини,  які  задовольняють  побутові  потреби  особи 
(яка його вчиняє),  відповідають  її фізичному, духовному 
чи  соціальному  розвитку  та  стосуються  предмета,  який 
має невисоку вартість. Зазначені ознаки повинні характе-
ризували даний правочин у сукупності.

Визначені  в  законодавстві  характерні  риси  дрібного 
побутового  правочину  («побутові  потреби»,  «відповід-
ність розвитку особи», «невисока вартість») є доволі оці-
ночними і в кожному окремому випадку можуть тлумачи-
тися по-іншому.

Дрібні побутові правочини малолітня особа здійснює 
за  рахунок  коштів, що  надані  їй  на  дані  цілі  законними 
представниками, і досить часто вони вчиняються за при-
сутності такого представника, що фактично свідчить про 
надання ним згоди на здійснення відповідного правочину. 
Якщо  ж  йдеться  про  вчинення  правочину  малолітньою 
особою, то кошти надаються законними представниками 
в необхідному обсязі та з конкретною метою, і в більшості 
випадків дорослий буде бачити результат укладеного пра-
вочину. 

Якщо ж правочин вчинено малолітньою особою поза 
межами її цивільної дієздатності, то він може бути згодом 
схвалений  батьками  такої  особи  (усиновлювачами),  або 
одним із них, із ким проживає малолітні особа, або опіку-
ном (ч. 1 ст. 221 ЦК України), що буде свідчити про під-
твердження його дійсності. Схвалення  такого правочину 
не  вимагає  особливої  форми  вираження.  Воно  можливе 
у  вигляді пасивної поведінки,  тобто незаявленні претен-
зії другій стороні протягом одного місяця з моменту, коли 
стало відомо про його вчинення. 

За  умови  незгоди  із  вчиненим  малолітньою  осо-
бою  правочином  батьки  (усиновлювачі)  або  опікун 
пред’являють свою претензію до  іншої сторони в актив-
ній формі (у прикладі з покупкою – це повернення товару 
до  магазину  та  отримання  назад  витрачених  коштів  на 
покупку  цього  товару).  Тобто  фактично  застосовуються 
наслідки  недійсності  правочину,  зокрема  двостороння 
реституція.  Однак  необхідно  пам’ятати,  що  можливість 
пред’явити таку претензію  існує протягом місяця  із дня, 
коли законні представники дізнались про його вчинення. 
Знов-таки,  на  практиці  досить  часто  виникає  ситуація, 
коли батьки  (опікуни) могли досить довгий час не знати 
про  вчинення  малолітньою  особою  такого  правочину. 
З  іншого  боку,  може  мати  місце  і  маніпуляція  з  боку 
законних представників, коли вони роблять вигляд, що не 
знали про вчинення такого правочину. На практиці зустрі-
чаються  випадки,  коли  вимога  про  визнання  правочину 
недійсним на підставі вчинення його малолітньою особою 
за межами її цивільної дієздатності поступає від законних 
представників через декілька років після вчинення такого 
правочину.

У даному контексті залишається питання щодо купівлі 
товарів малолітньою особою, на які дорослий не погоджу-
ється  і  фактично  не  може  проконтролювати  (наприклад, 
дитині  10  років  і  більше),  або  ж  покупка  є  шкідливою 
для  здоров’я  самої  дитини  (наприклад,  може  викликати 
алергічну  реакцію,  приступ  задухи  тощо)?  і  навіть  зна-
ючи  про  це,  дитина  в  силу  свого  віку  можу  піддатися 

спокусі  купити  заборонений  товар,  особливо  якщо  зна-
ходиться під моральним впливом однолітків, реклами або 
інших зовнішніх чинників. У даному випадку товар може 
бути  «не  забороненим»,  відповідати  традиційним  нор-
мам щодо  роздрібного  його  продажу малолітнім  особам 
(як,  наприклад,  газовані  напої,  чіпси  тощо),  однак може 
й бути визнаний недійсним унаслідок незгоди батьків на 
таку покупку та вимоги повернути його до магазину. Від-
повідальність за життя та здоров’я лежить на батьках (опі-
кунах), і в разі завдання шкоди внаслідок вживання таких 
товарів дитиною продавець не може бути притягнутий до 
відповідальності.

Якщо  ж  вчинений  правочин  знаходяться  поза  меж-
ами  цивільної  дієздатності  малолітньої  особи,  яка  його 
вчинила,  але  вчинений  на  його  користь,  то  в  судовому 
порядку на вимогу зацікавленої сторони може бути визна-
ний дійсним. Разом із тим може виникнути ситуація, коли 
відсутня фактична зацікавлена особа, яка б подала до суду 
з метою визнання даного правочину дійсним, що ставить 
у  нерівне  становище  малолітніх  осіб,  і  вчинення  ними 
однотипних правочинів на свою користь в одному випадку 
буде визнано дійсним правочином, а в іншому – ні. 

Із даного приводу А.В. Луць говорить про недоскона-
лість норм, які регулюють це питання, та зазначає, що про 
відсутність схвалення правочину, вчиненого малолітньою 
особою,  свідчитиме  поведінка  батьків  (усиновлювачів) 
або опікуна, які або заявляють претензії до іншої сторони, 
або в разі відхилення звертаються в суд про визнання пра-
вочину недійсним, а відтак виходить, що нікчемний право-
чин перетворюється в оспорюваний [1, с. 310]. Ж.Л. Чорна 
наголошує на тому, що можливість подальшого схвалення 
правочину,  вчиненого малолітньою особою за межами  її 
цивільної дієздатності, не означає, що він виникає як дій-
сний. Навіть факт корисності правочину для малолітньої 
особи в момент його вчинення не перетворює цей право-
чин у дійсний, оскільки батьки можуть мати заперечення 
щодо укладення такого правочину [2].

Проаналізовані  положення  законодавства  дають  під-
стави  погодитися  з  науковцями,  які  говорять  про  те, що 
закон  авансує  особі  віком  до  14  років  додатковий  обсяг 
дієздатності (правочиноздатності). Законодавець встанов-
лює  презумпцію  добросовісності,  пріоритету  інтересів 
дитини  у  здійсненні  нею  своїх  суб’єктивних  цивільних 
прав у правовідносинах, що виникають  із приводу укла-
дання правочинів,  разом  із  тим не порушуються  вимоги 
ст. 31 ЦК України, адже: закон висуває вимогу про глас-
ність такого правочину для зацікавлених осіб; у разі від-
сутності  схвалення  правочину  він  таки  буде  вважатися 
нікчемним.  Лише  якщо  буде  встановлено,  що  правочин 
вчинений на користь малолітньої особи, на вимогу  заці-
кавленої особи суд може визнати його дійсним [3].

Також  зазначені  особи  можуть  здійснювати  особисті 
немайнові  права  на  результати  інтелектуальної,  творчої 
діяльності, що  охороняються  законом. Наприклад,  зміна 
імені  і  (або)  прізвища  дитини,  яка  досягла  віку  десяти 
років, може бути проведене лише із її згоди (ч. 4 ст. 59 СК 
України);  місце  проживання  дитини,  яка  досягла  десяти 
років,  визначається  за  спільною  згодою батьків  та  самої 
дитини  (ч.  3  ст.  29  ЦК  України,  ч.  2  ст.  160  СК  Укра-
їни).  Інші  особисті  немайнові  права  обсягом  часткової 
цивільної  дієздатності  фізичних  осіб  не  охоплюються, 
що  в  сучасних  умовах  розвитку  суспільства  викликає 
деякі незручності на практиці та прогалини в нормах, які 
мають бути усунені. А всі майнові права інтелектуальної 
власності малолітніх можуть здійснюватися лише їхніми 
законними представниками (наприклад: право на викорис-
тання об’єкта права інтелектуальної власності; виключне 
право  дозволяти  використання  об’єкта  права  інтелекту-
альної власності і т. ін.)

Усі ж інші правочини (крім проаналізованих вище), які 
покликані забезпечувати розвиток, навчання та виховання 
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малолітніх осіб, вчиняють батьки (усиновлювачі) або опі-
куни. Останні повинні вчиняти такі правочини в інтересах 
дітей, оскільки батьківські права не можуть здійснюватися 
всупереч інтересам дитини (ч. 2 ст. 155 СК України) [4]. 
Правочини,  вчинені  опікунами,  також  не можуть  вчиня-
тися всупереч інтересам підопічних, оскільки відповідно 
до ч. 3 ст. 67 ЦК України опікуни вчиняють правочини від 
імені та в інтересах останніх. 

Повертаючись до аналізу правочинів, які законодавець 
дозволяє вчиняти малолітнім особам, увагу слід звернути 
саме  на  вік  закріплення  за малолітньою особою можли-
востей мати  зазначені цивільні права,  який визначається 
періодом  від  народження фізичної  особи  і  до  чотирнад-
цяти  років.  Деякі  науковці  вважають, що  оскільки  зако-
нодавець інтерпретує дієздатність не лише як можливість 
своїми  діями набувати  цивільних  прав,  але  й  як можли-
вість  здійснювати  їх,  то  для  цього  фізична  особа  пови-
нна  мати  принаймні  певний  вік,  після  досягнення  якого 
вона має фізичну та психічну можливість набувати своїх 
цивільних прав та здійснювати їх. [5, с. 62; 6]

З.В. Ромовська з даного приводу зазначає, що початок 
дієздатності залежить від рівня розумового та психічного 
розвитку,  середовища,  в  якому  живе  особа,  соціальної 
активності,  тому  індивідуалізується  щодо  кожної  кон-
кретної дитини. Згідно зі статтею 174 СК України дитина 
є власником тих речей, які придбані батьками для забез-
печення її розвитку, навчання та виховання. Цією нормою 
законодавчо підсилено обґрунтування недоцільності вста-
новлення мінімальної вікової межі цивільної дієздатності 
дитини [7, с. 244]. 

В.П. Шахматов зазначає, що дієздатність обов’язково 
включає  як  правочиноздатність,  так  і  деліктоздатність, 
та робить висновок, що оскільки малолітні не володіють 
деліктоздатністю,  а  лише  тільки  правочиноздатністю,  то 
вони не володіють дієздатністю, а лише «конкретною пра-
вочиноздатністю» [8, с. 63–66].

М.В.  Міщенко  перелічує  такі  основні  характерні 
риси  правочинів  за  участі  малолітніх  осіб:  особа  віком 
до 14 років, однак визначити нижню межу досить важко 
(пропонується  визнати  осіб,  молодших  6-7річного  віку, 
повністю  недієздатними);  більша  частина  правочинів  за 
участі  малолітніх  може  укладатись  лише  їхніми  закон-
ними представниками – батьками  (усиновлювачами)  або 
піклувальником  та/або  з  дозволу  органу  опіки  і  піклу-
вання, що йде на користь самим малолітнім; у більшості 

випадків вчинення правочинів за участі вказаних катего-
рій  осіб  малолітній  є  стороною  правочину,  яка  підпадає 
під дію законодавства про захист прав споживачів, тобто 
більш захищеною стороною правочину [9, с. 140]. 

Висновки. В  умовах  інформатизації  суспільства, 
використання інтернет-ресурсів навіть для найпростіших 
операції,  дійсно,  виникає  багато  питань  щодо  вчинення 
малолітніми особами правочинів та визнання їх дійсними. 
Нині  дитина має  доступ  до  Інтернету  навіть  у  три  роки 
і фактично може (поки випадково) здійснити певні дії, які 
будуть вважатися правочином (наприклад, йдеться про при-
дбання якихось посилень для гравця в комп’ютерній грі). 
У даному випадку йтиметься про помилку і необхідність 
застосування реституції. Із п’яти-шестирічного віку особа 
може здійснювати покупки і Інтернеті, розуміючи резуль-
тат своїх дій (поки на рівні «хочу цю іграшку» тощо), що 
також може не співпадати з бажанням законних представ-
ників придбати саме цю річ  і за таку ціну. Інші ситуація 
настає, коли дитина починає купувати щось у магазині за 
«кишенькові» гроші (наприклад, замість обіду у шкільній 
їдальні – шкідливі цукерки, газовані напої тощо в магазині 
чи тій самій їдальні). Крім того, що законні представники 
не надавали дозволу на такі покупки, повернути вони  їх 
навряд чи зможуть, однак можуть і настати й більш вагомі 
наслідки, в тому числі  завдання шкоди здоров’ю дитини 
(наприклад,  якщо  їй  відповідно  до  медичних  показань 
заборонено вживати такі продукти).

Отже,  коло  правочинів,  які  можуть  вчиняти  мало-
літні  відповідно  до  законодавства,  на  практиці  є шир-
шим, що  пов’язано,  зокрема,  з  розвитком  суспільства, 
інформаційних  технологій,  «дорослішанням»  дітей 
раніше  14-річного  віку. Тому  виникає  питання й щодо 
віднесення  вчинених  малолітньою  особою  правочинів 
до  дрібних  побутових,  наприклад,  за  умови  їх  укла-
дення через мережу Інтернет. Ураховуючи, що електро-
нні правочини в основній своїй масі визнаються пись-
мовими, а дрібні побутові – це усні (або ж конклюдентні 
дії), виникає питання про віднесення електронних пра-
вочинів до таких, які можуть вчиняти малолітні особи 
(зокрема, дрібних побутових). Однак замовлення това-
рів першої необхідності, зокрема продуктів харчування, 
через інтернет-магазини чи службу доставки – це дріб-
ний побутовий правочин «по суті», але це не усний пра-
вочин.  Тому  дане  питання має  бути  уточнено  на  рівні 
законодавства.
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Розвиток відносин власності ставить нові виклики в галузі захисту прав власності дітей. Неповнолітні діти потребують посиленого 
захисту права власності. Батьки зобов’язані забезпечувати майнові права дітей. Сімейне та цивільне законодавство закріплює низку 
прав та обов’язків батьків щодо своїх дітей, в яких пріоритет відводиться інтересам дитини. Батьки є законними представниками своїх 
дітей. У статті розглядаються актуальні питання правового регулювання захисту майнових прав дитини в Україні відповідно до чинного 
цивільного законодавства. Автор розглядає теоретичні і практичні проблеми, пов’язані із правовим статусом неповнолітніх у майнових 
відносинах. Актуальність статті зумовлена кількома причинами: по-перше, великою кількістю нормативно-правових актів, які зачіпають 
права дитини; по-друге, відсутністю взаємодії між органами влади, покликаними захищати права дітей. Аналізується практика застосу-
вання норм сучасного цивільного та сімейного права під час реалізації неповнолітніми своїх майнових прав. Розглядаються умови, за 
яких захист прав неповнолітніх можливий як у рамках охорони, так і рамках захисту майнових, спадкових прав дитини, прав на аліментні 
зобов’язання. Автор приділяє значну увагу закону, що регулює сімейні відносини, – Сімейному кодексу України, який являє собою сукуп-
ність норм, що регулюють права, обов’язки, гарантії та відповідальність неповнолітніх. У статті відзначено особливе місце майнових прав 
у системі прав дитини та відсутність систематизації законодавства у сфері дитинства. Окреслено основні заходи щодо охорони майнових 
прав та інтересів дитини, передбачених чинним законодавством України. Необхідно знайомити неповнолітніх із правами і обов’язками 
члена осередку суспільства – сім’ї. У статті відзначається, що подібна правова обізнаність зміцнить становище дитини в майнових від-
носинах. Однак простого закріплення майнових прав дітей недостатньо. Необхідно передбачити і гарантії здійснення дитиною своїх прав, 
а також їх захисту. Держава повинна докласти зусиль для розроблення основних положень законодавства, що стосуються неповнолітніх 
у всіх сферах їхнього життя, щоб створити умови формування здорового покоління в Україні.

Ключові слова: майнові інтереси, практика застосування норм цивільного та сімейного права, дієздатність, цивільне законодавство, 
неповнолітні.

The development of property relations poses new challenges in the field of protection of property rights of children. Minor children need 
increased protection of their property rights. Parents have a duty to enforce the property rights of children. Family and civil law enshrines a 
number of rights and duties of parents towards their children, in which the priority is assigned to the interests of the child. Parents are the 
legal representatives of their children. The article deals with current issue of legal regulation of the property rights of children in Ukraine in 
accordance with applicable civil law. The author examines the theoretical and practical issues related to the legal status of any incompatibilities-
vershennoletnih in property relations. The relevance of the topic is causedby several reasons. Firstly, there is a great number of the normative 
acts, that affecting the rights of a child; The second reason is the absence of the cooperation between the authorities, that were designed to 
protect the rights children. The practice of applying the norms of modern civil and family law when juveniles exercise their property rights is 
analyzed. We consider the conditions under which the protection of the rights of minors is possible both within the framework of protection and 
protection of property, inheritance rights of the child, rights to alimony obligations. The author devotes the significant role to the body of law 
regulating family relationships – The Family Law, which represents a set of rules governing the rights, obligations, warranties and responsibility 
of minors. The article notes a special place of property rights in child rights system and lack of systematization of legislation in the sphere of 
childhood. The basic measures to protect the property rights and interests of children under the Ukrainian legislation have been outlined. You 
need to familiarize minors with the rights and duties of a member unit of society-the family. The article notes that such legal knowledge would 
strengthen the child’s position in the property relations with parents. However, simple fastenings of the property rights of children are not enough. 
It is necessary to provide and guarantee the realization of child rights and their protection. The state should make efforts to the development of 
the main provisions of legislation relating to minors in all areas of their life in order to create a healthy generation in Ukraine.

Key words: property interests, practice of applying civil and family law, legal capacity, civil law, juvenile.

Постановка проблеми. Неповнолітні потребують під-
вищеного захисту своїх майнових прав. Сімейний Кодекс 
України визначає зміст особистих немайнових та майнових 
прав  неповнолітніх  та  обов’язки  батьків,  усиновлювачів 
та усиновлених, інших членів сім’ї та родичів. Проте, як від-
мічають  учені,  належної  правової  регламентації  захисту 
майнових прав дитини у чинному вітчизняному законодав-
стві немає. Це пояснюється декількома причинами, такими 
як: по-перше,  імплементація в національне законодавство 
міжнародно-правових  норм,  що  захищають  права  непо-
внолітніх,  носить  епізодичний  і  несистемний  характер; 
по-друге, неузгодженість, а в ряді випадків і суперечність 
різногалузевих правових норм, що встановлюють майнові 
права  дітей  (сімейного,  цивільного  законодавства).  Осо-
бливої  уваги  вимагають  питання  застосування  судового 
захисту прав неповнолітнього як основної юрисдикційної 
форми  захисту  прав  людини.  З  усього  вищевикладеного 
можна зробити висновок, що проблема захисту майнових 
прав неповнолітніх в Україні придбала системний характер 
і здійснює руйнівний вплив на розвиток і функціонування 
державних інститутів соціального захисту населення.

Стан опрацювання.  Майнові  права  дитини  від-
носяться  до  категорії  малодосліджених  і  неоднознач-
них  понять  в  юридичній  науці.  Складність  зумовлює 

відсутність  законодавчого  закріплення  норм,  що  регу-
люють  майнові  відносини  дитини  як  суб’єкта  права. 
Питання  визначення  змісту  та  правової  охорони  майно-
вих прав неповнолітніх вже неодноразово порушувалися 
в роботах таких учених, як І.В. Жилінкова, К.А. Борзова, 
Д.В.  Боброва,  ЛА.  Романовська,  О.А.  Негода  та  ін.  Але 
попри  значний  доробок  науковців,  проблема  забезпе-
чення основних прав і свобод дітей залишається актуаль-
ною. Наявна судова та нотаріальна практика свідчить, що 
в Україні потрібно налагодити соціально-правовий меха-
нізм забезпечення прав і свобод неповнолітніх осіб, який 
складається з таких підсистем: механізму реалізації, меха-
нізму охорони, механізму захисту.

Метою статті  є  комплексне  дослідження  проблем 
захисту майнових прав дитини за законодавством України. 

Виклад основного матеріалу.  Вивчаючи  питання 
міжнародно-правового  регулювання  захисту  прав  дітей 
та аналізуючи вітчизняне законодавство, дослідники вка-
зують  на  складний  характер майнових  прав  неповноліт-
ніх і неоднозначність підходів розуміння змісту цих прав 
в юридичній літературі. Правове регулювання майнових 
прав неповнолітніх  знайшло відображення в  таких  зако-
нодавчих актах, як Цивільний кодекс України, Сімейний 
Кодекс України та Житловому Кодексі Української РСР.
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Майнові  права  та  обов’язки  неповнолітніх  є  їхніми 
суб’єктивними цивільними правами та обов’язками, тобто, 
як  зазначено  цивілістами  щодо  суб’єктивного  цивільного 
права  та  суб’єктивного  цивільного  обов’язку,  юридично 
забезпеченою  мірою  можливої  поведінки  уповноваженої 
особи та юридично зумовленою мірою необхідної поведінки 
зобов’язаної особи в цивільному правовідношенні [1, с. 23].

Так,  В.А.  Другова  аналізує  питання  змісту  форм 
захисту майнових прав дитини, вказуючи на те, що про-
блема форм захисту майнових прав малолітніх та неповно-
літніх  осіб має  особливе  значення для науки цивільного 
права  та  практики  застосування  норм  цивільного  права, 
оскільки саме в межах матеріального права формуються 
умови  і  порядок  їх  реалізації,  закріплюються  основні 
гарантії захисту прав та інтересів таких осіб [2, с. 329]. 

Однак  виникає  питання,  що  розуміти  під  майно-
вим  правом  дитини.  Правова  категорія  «майнові  права» 
дитини  є  досить  складною  і  неоднозначною.  Сімейний 
кодекс  України  використовує  термін  «майнові  права», 
визначаючи  права  батьків  малолітньої  дитини  в  управ-
лінні її майном (ч. 2 ст. 177 СК України), правові наслідки 
усиновлення (ч. 1 ст. 232 СК України) тощо. На підставі 
аналізу законодавства Російської Федерації М. Мизинцев 
висловив точку зору, згідно з якою майнові права неповно-
літніх повинні складатися із трьох блоків: 1) право дитини 
на одержання утримання від своїх батьків; 2) право влас-
ності на майно, що належить дитині; 3) право спадкоєм-
ства майна [3, с. 45].

В Україні,  за  І.В. Жилінковою,  це  право  неповноліт-
ніх на майно та право на одержання утримання від своїх 
батьків; право на належне управління майном зі сторони 
батьків [4, с. 262]. 

Сімейне  законодавство  регулює  лише  деякі  майнові 
права дитини, що виникають у сім’ї, а саме: 

1)  право  на  одержання  утримання  від  своїх  батьків 
(ст. 180 СК України); 

2)  право  володіти  і  користуватися  майном  батьків 
із  їхньої  згоди  за  умови  спільного  з  ними  проживанні 
(ст. 176 СК України);

3)  право на майно, набуте разом із батьками за раху-
нок  їхньої  спільної  праці  чи  спільних  коштів,  право  на 
виділ у натурі майна, що є у спільній сумісній власності 
(ст. 175 СК України);

4)  право  власності  на  майно  придбане,  придбане 
батьками  або  одним  із  них  для  забезпечення  розвитку, 
навчання та виховання дитини (одяг, інші речі особистого 
вжитку,  іграшки, книги, музичні  інструменти,  спортивне 
обладнання тощо (ст. 174 СК України) [5].

Слід  зазначити,  що  обсяг  прав  дитини  вужчий,  ніж 
в  особи,  яка  досягла  повноліття.  Майновим  правам 
дитини  на  законодавчому  рівні  все  ж  відведено  окреме 
місце. У цьому контексті в Сімейному законодавстві Укра-
їни підкреслено, що батьки і діти, зокрема ті, які прожи-
вають  спільно,  можуть  бути  самостійними  власниками 
майна. Сімейний кодекс України, у свою чергу, деталізує, 
що  відноситься  до  власності  виключно  дитини,  а  також 
що  належить  батькам  і  дитині  на  праві  спільної  суміс-
ної власності. Так, майно, придбане батьками або одним 
із них для забезпечення розвитку, навчання та виховання 
дитини (одяг, інші речі особистого вжитку, іграшки, книги, 
музичні  інструменти,  спортивне  спорядження),  є  влас-
ністю дитини. Що ж стосується майна, придбаного бать-
ками і дітьми за рахунок їхньої спільної праці чи спільних 
коштів,  то  воно  належить  їм  на  праві  спільної  сумісної 
власності. Важливо зробити застереження про те, що пра-
вом власності є не тільки володіння, а й користування, а 
також  розпорядження  майном.  Згідно  з  нормами  сімей-
ного  законодавства  до  досягнення  дитиною  повноліття 
управління майном здійснюють його батьки. 

Зокрема, передбачено, що батьки управляють майном, 
що належить малолітній дитині (яка не досягла 14 років), 
без спеціальних на те повноважень. До досягнення чотир-
надцяти  років  дитина  може  здійснювати  тільки  дрібні 

побутові  угоди,  в  рамках  яких  і  реалізуються  її  права 
користування  і  розпорядження  майном.  У  разі,  якщо 
йдеться про дітей у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти 
років,  неповнолітній  може  самостійно  розпоряджатися 
своїм заробітком, стипендією та іншими доходами; само-
стійно  здійснювати права на результати  інтелектуальної, 
творчої  діяльності;  бути  учасником  (засновником)  юри-
дичних осіб, якщо це не заборонено законом або установ-
чими документами юридичної особи; самостійно укладати 
договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися 
таким внеском. Усі інші види угод дитина може здійсню-
вати  тільки  на  підставі  згоди  батьків  (усиновлювачів) 
або опікунів. Подібні обмеження, встановлені законодав-
ством, виправдані в силу вікової критерії. Передбачається, 
що встановлені законом обмеження щодо володіння, роз-
порядження  та  користування  майном  дітьми  заповню-
ються можливістю батьків здійснювати дані дії в  інтере-
сах  дітей.  Водночас  обмеження  у  сфері  розпорядження 
майном  неповнолітніх  поширюється  рівною  мірою  і  на 
батьків.  Подібне  правове  регулювання  дозволяє  забез-
печити баланс прав  і законних  інтересів дітей та батьків 
у разі виникнення зловживань із боку останніх.

Цивільне  законодавство  визначає  об’єм  майнових 
прав дитини з досягненням нею певного віку. Цивільний 
кодекс України цивільну дієздатність фізичної особи роз-
діляє на дві основні групи: права неповнолітніх до чотир-
надцяти років і права неповнолітніх від чотирнадцяти до 
вісімнадцяти років. Такий розподіл можна пояснити тим, 
що в умовах ринкової економіки неповнолітні громадяни 
мають  можливість  брати  участь  у  цивільному  обороті 
і набувати майнові права. З урахуванням цього цивільне 
законодавство  націлене  на  розширення  поняття  дієздат-
ності суб’єктів права.

Цивільне  законодавство  у  своїх  положеннях  передба-
чає, що неповнолітні у віці від чотирнадцяти до вісімнад-
цяти років самостійно, без згоди батьків, усиновителів або 
піклувальника  можуть  розпоряджатися  своїм  заробітком, 
стипендією  та  іншими  законними  доходами  самостійно, 
мають  право  здійснювати  права  на  результати  інтелек-
туальної,  творчої  діяльності,  що  охороняються  законом, 
а  також  вносити  вклади  у  кредитні  установи  із  правом 
розпоряджатися ними. Особи, що досягли чотирнадцяти-
річного  віку,  не  лише  виступають  суб’єктами  майнових 
прав і обов’язків, але і самостійно несуть майнову відпо-
відальність  із  деліктних  зобов’язань.  Після  досягнення 
чотирнадцяти  років  неповнолітній  набуває  часткову  діє- 
здатність,  яка  надає  широкі  можливості  для  самостійної 
участі  в  цивільно-правових  угодах.  Одночасно  з  розши-
ренням  кола  правомочностей  законодавство  встановлює 
майнову  відповідальність  частково  дієздатних  неповно-
літніх в операціях, здійснених ними самостійно. Особли-
вість часткової дієздатності полягає в її гнучкості: з одного 
боку, неповнолітній може бути за наявності законних під-
став і за судовим рішенням позбавлений права самостійно 
розпоряджатися своїми доходами; з іншого боку, частково 
дієздатна особа може бути оголошена повністю дієздатною 
(емансипованою) в разі укладення шлюбу, роботи за тру-
довим договором або участі в підприємницькій діяльності. 

Особи, які досягли чотирнадцятирічного віку, не тільки 
виступають  суб’єктами  майнових  прав  та  обов’язків,  а 
й  самостійно  несуть  майнову  відповідальність  за  делік-
тних зобов’язань. Для дитини найбільш важливою майно-
вою складовою частиною є зміст, що надається батьками, 
особами,  які  їх  замінюють,  а  також  у  деяких  випад-
ках – державою. Під змістом розуміється сукупність май-
нових благ, необхідних для забезпечення життєдіяльності 
неповнолітнього,  а  також  його  повноцінного  виховання 
і  навчання.  Згідно  зі  ст.  180  Сімейного  кодексу України 
(далі – СК України) батьки зобов’язані утримувати дитину 
до досягнення нею повноліття. Коли батьки добровільно 
виділяють кошти на утримання дитини, тоді, як правило, 
майнова сфера неповнолітнього залишається захищеною, 
навіть якщо батьки або один із них не проживають разом 
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із неповнолітнім. Інакше відбувається, якщо батьки, ухи-
ляючись  від  виконання  своїх  обов’язків,  відмовляються 
від надання утримання своїм дітям. Саме тому проблеми 
стягнення аліментів мають велике практичне значення, а 
наукове розроблення інституту аліментів протягом трива-
лого часу зберігає актуальність.

Науковцями  відзначається,  що  законодавець  не  роз-
різняє поняття «утримання» та «аліменти» і застосовує їх 
як  синоніми. Так, Л.В. Афанасьєва  пропонує  розглядати 
аліменти  як матеріальну  допомогу, що  надається  в  силу 
закону  подружжю,  дітям,  родичам,  своякам,  фактичним 
вихователям (вихованцям). Ця допомога може надаватись 
як у добровільному, так і в примусовому порядку [6, с. 5].

У  сімейному  праві  під  аліментним  зобов’язанням 
розуміється правовідношення, що виникає з угоди сторін 
або рішення суду, в силу якого одні члени сім’ї  зобов’я-
зані надавати утримання іншим її членам, а останні вправі 
його вимагати. У зв’язку із чим можна сказати, що грошові 
утримання на забезпечення дитини, які виплачує батько, 
тобто  аліменти  –  це  цільові  гроші,  які  повинні  користу-
ватися  виключно  на  утримання  дитини.  Слід  зазначити, 
що сімейне законодавство України не приділяє належної 
уваги способам захисту права власності та інших речових 
прав дитини, а також захисту їхніх прав із розпорядження 
своїми  доходами.  СК  України  обмежується  положенням 
про обов’язки батьків щодо забезпечення дитини, а також 
правом власності дитини на отримані нею доходи, майно, 
одержане нею в дар або в порядку спадкування, і на будь-
яке  інше  майно,  яке  за  законом  належать  їй.  У  законі 
згадується, що  право  дитини  на  розпорядження  майном 
регулюється  відповідно  до  норм  цивільного  законодав-
ства, але оскільки діти до досягнення зрілості не можуть 
самі розпоряджатися коштами, які надходять як аліменти, 
пенсія, допомога для них, остільки цими коштами розпо-
ряджаються їхні законні представники. Тому в даній час-
тини існують імперативні приписи. Наприклад, зазначені 
кошти  повинні  витрачатися  за  цільовим  призначенням, 
тобто лише на утримання, виховання та навчання дитини. 
Цивільне  законодавство  у  своїх  положеннях  передбачає, 
що неповнолітні у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти 
років  самостійно,  без  згоди  батьків,  усиновителів  або 
піклувальника  вправі  розпоряджатися  своїм  заробітком, 
стипендією та іншими законними доходами, володіти пра-
вом  автора  твору  науки,  літератури  чи  мистецтва,  вина-
ходу  чи  іншого,  що  охороняється  законом,  результату 
своєї інтелектуальної діяльності, а також вносити вклади 
у кредитні установи із правом розпоряджатися ними. 

03  липня  2018  р.  було  прийнято  Закон  України 
№ 2475-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо створення економічних передумов для 
посилення захисту права дитини на належне утримання», 
який набрав чинності 28 серпня 2018 р. (далі – Закон Укра-
їни № 2475-VII), яким внесено зміни до низки законодав-
чих актів [7].

Передумовою  прийняття  цього  закону  стала  без-
прецедентна  кількість  невиконаних  судових  рішень  за 
позовами  про  стягнення  аліментів,  а  також  рішень  про 
надання  дозволу  на  тимчасовий  виїзд  дитини  за  межі 
України.  У  пояснювальній  записці  до  Закону  України 

№ 2475-VII зазначено, що станом на 1 вересня 2017 року 
існує 539 тис. виконавчих документів про стягнення алі-
ментів.  Принципи  визначення  розміру  аліментів  у  науці 
завжди вважалися і продовжують залишатися предметом 
жвавої дискусії, проте очевидно, що для того щоб можна 
було  створити  стабільну  матеріальну  базу,  що  дозволяє 
забезпечити потреби неповнолітнього, необхідно встано-
вити  мінімальну  межу  виплачуваних  аліментів.  Як  вва-
жає Ю.Ф.  Беспалов,  основним  критерієм  під  час  визна-
чення розміру виплачуваних сум повинен бути показник 
прожиткового мінімуму  з  урахуванням стандартів  якості 
життя дітей. Звісно ж, величина вмісту, наданого дитині 
батьками  чи  іншими  зобов’язаними  особами  у  грошо-
вій  та  натуральній  формі,  не  повинна  бути  меншою  за 
прожитковий  мінімум  на  кожного  неповнолітнього. 
Таким  чином,  оскільки  утримання  дитини  і  її  матері-
альна  підтримка  є  обов’язком  обох  батьків,  із  кожного 
з  аліментозобов’язаних  батьків  на  кожну  дитину  пови-
нна  стягуватися  як  аліменти  сума  не  менше  половини 
прожиткового  мінімуму.  Встановлення  даного  принципу 
регулювання аліментних виплат дозволить повною мірою 
реалізувати  право  неповнолітнього  на  одержання  утри-
мання й одночасно забезпечити мінімальні майнові гаран-
тії зобов’язаних осіб під час стягнення аліментів [8, с. 16].

Крім  аліментів,  джерелом  доходів  неповнолітнього 
є державна допомога та інші виплати держави. Одним із 
джерел  забезпечення  майнових  інтересів  дітей  можуть 
стати  компенсації  державою  істотної  шкоди,  завданої 
неповнолітньому  злочином  або  злочином  іншої  особи. 
Як підставу виплати слід розглядати будь-яке правопору-
шення  (цивільне, адміністративне,  злочинне), що заподі-
яло істотну шкоду неповнолітньому. Держава, яка випла-
тила компенсацію за шкоду в результаті правопорушення, 
у  свою  чергу,  буде  мати  право  зворотної  вимоги,  тобто 
стягнення  суми  виплат  із  винної  особи.  Надання  непо-
внолітнім права на отримання від держави компенсації за 
шкоду, завдану іншими особами, дозволить краще долати 
наслідки протиправних дій і реалізувати один з основних 
принципів соціальної держави – принцип державної від-
повідальності за добробут підростаючого покоління.

Висновки. Захист  майнових  прав  та  інтересів  непо-
внолітніх громадян – одне із пріоритетних завдань загаль-
нодержавного  масштабу.  Удосконалення  законодавства 
дозволить внести визначеність і впорядкованість у відно-
сини  з  використання майна, що належить дітям. Дитина 
навіть у майновій сфері має статус самостійного суб’єкта 
права  і,  більш  того,  наділена  певними  привілеями.  До 
числа  найбільш  важливих  проблем  захисту  майнових 
прав  неповнолітніх  можна  віднести  розвиток  інституту 
сплати аліментів, зокрема підвищення його ефективності, 
встановлення  судового  контролю  за  великими  угодами 
з  майном,  що  належить  дітям,  надання  дітям  майнових 
гарантій у вигляді додаткових компенсацій, у тому числі 
компенсації шкоди, заподіяної правопорушеннями інших 
осіб, а також надання майнових гарантій сім’ям неповно-
літніх.  Узгодженість  діяльності  державних  органів,  від-
повідальне  ставлення  кожного  до  дотримання  майнових 
прав дітей – основа стабільності матеріального добробуту 
неповнолітніх громадян.
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Сьогодні наше суспільство перебуває на інформаційному етапі розвитку, під час якого багато сфер людської життєдіяльності зазнає 
інноваційних змін, і система цивільних правовідносин не стала винятком. 

Статтю присвячено розгляду та дослідженню особливостей електронних правочинів, які все більше набирають популярності серед 
користувачів різноманітних програм і приладів завдяки своїй безпосередності, швидкості та здійсненню з мінімальними затратами часу 
та інших ресурсів. 

Було розкрито суть поняття «електронний правочин» шляхом встановлення його походження від традиційного правочину, який нада-
ється в Цивільному кодексі України, і встановлено, що це вольові дії суб’єктів цивільних правовідносин щодо виникнення, зміни чи при-
пинення прав та обов’язків.

Зазначено важливість і необхідність Закону України «Про електронну комерцію» від 3 вересня 2015 року, відповідно до якого здій-
снюється регулювання електронних правочинів, стадій їхнього вчинення, а також закріплюються права та обов’язки суб’єктів правовід-
носин під час здійснення цих правочинів.

Також надається перелік обмежень стосовно кола правочинів, які не дозволяється вчиняти в електронній формі за наявності істотних 
підстав.

Внесення змін до ст. ст. 205 та 207 Цивільного кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про електронну комерцію» 
привело до виникнення думки, відповідно до якої електронна форма правочину прирівнюється до письмової. 

Підставою вчинення електронного правочину виступає оферта, що повинна містити істотні умови, відповідно до законодавства, та 
намір оферента бути зобов’язаним у разі її прийняття. Зазвичай процес укладення електронного договору відбувається шляхом його під-
писання чи надсилання оферти на його укладення одним учасником та її акцепту іншим. Також визначаються три шляхи надання акцепту 
і порядок підписання електронного правочину.

Ми вважаємо, що електронні правочини є важливими інструментами для врегулювання цивільних правовідносин в інформаційному 
суспільстві. Актуальним залишається питання щодо розширення нормативної бази з цього питання шляхом відокремлення електронного 
правочину від традиційних і визначення його характерних ознак.

Ключові слова: електронний правочин, інформаційне суспільство, електронна комерція, засоби електронного зв’язку, оферта, 
акцепт.

Today our society is at an informational stage of development, during which many spheres of human life undergo innovative changes and the 
system of civil legal relations is no exception.

The article deals with the consideration and exploration of the features of electronic transactions, which are increasingly gaining popularity 
among users of various applications and devices due to their immediacy, speed and implementation with minimal time and other resources.

The essence of the concept of “electronic transaction” was discovered by establishing its origin from the traditional transaction provided in 
the Civil Code of Ukraine, and it was determined that these are volitional actions of the subjects of civil legal relations on the emergence, change 
or termination of rights and obligations.

The importance and necessity of the Law of Ukraine “On E-commerce” of September 3, 2015, according to which the regulation of electronic 
transactions, the stages of their commissioning is specified, as well as the rights and obligations of the subjects of legal relations in the performance 
of these transactions.

It also provides a list of restrictions on the range of transactions that may not be made electronically if there are substantial grounds.
Making changes to Art. 205 and Art. 207 of the Civil Code of Ukraine in connection with the adoption of the Law of Ukraine “On E-Commerce” 

led to the opinion that the electronic form of the transaction is equivalent to a written one.
The reason for committing an electronic transaction is an offer, which must contain the essential conditions, in accordance with the law, and 

the intention of the person who offers it, should be obliged if accepted. Usually, the process of concluding an electronic contract is by signing it or 
sending an offer for its conclusion by one participant and its acceptance by another. There are also three ways of accepting an application and 
the procedure for signing an electronic transaction.

We believe that electronic transactions are important tools for regulating civil relationships in the information society. The issue of expanding 
the regulatory framework on this issue by separating the electronic transaction from the traditional one and defining its characteristic features 
remains relevant.

Key words: electronic transaction, information society, e-commerce, means of electronic communication, offer, acceptance.

Постановка проблеми. Сьогодні  світ  перебуває  на 
етапі  впровадження  й  активного  використання  сучасних 
інформаційних  технологій,  які  охопили  вже  більшість 
сфер людської життєдіяльності. Не є винятком й Україна, 
де  такі  технології,  а  саме  засоби  електронного  зв’язку, 
застосовуються та позитивно впливають на наше суспіль-
ство,  надаючи  можливість  у  більш  зручній  формі,  без-
посередньо,  ефективно,  швидко,  не  витрачаючи  багато 
часу  та  ресурсів,  здійснювати різноманітні  дії,  пов’язані 
з  набуттям,  зміною  чи  припиненням  цивільних  прав 
та  обов’язків,  у  сфері  права.  Важливим  інструментом 
у  правовому  регулюванні  дій  суб’єктів  цивільних  пра-
вовідносин  виступає  електронний  правочин,  який  було 
запроваджено в цивільне законодавство не так давно, тому 
це досить молодий  інститут права,  який потребує більш 
глибоко та якісного вивчення  з метою його правильного 
застосування на практиці.

Актуальність  цієї  проблеми  полягає  й  у  тому,  що 
наявність  електронних  правочинів  дає  можливість  про-
аналізувати категорію «правочини» в їхньому загальному 
традиційному  вигляді  з  певними  інноваційними  його 
складниками, що виникають завдяки зусиллям і знанням 
інформаційного  суспільства,  та  визначити  особливості 
цієї нової форми правочинів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У  науко-
вій  цивілістичній  літературі  питання  особливостей  вчи-
нення  електронних  правочинів  стало  об’єктом  для  роз-
думів і суперечок для чималої кількості вчених, таких як: 
О. Баранов [1], Н. Блажівська [2], Т. Волинець [3], О. Ґудзь 
[4], І. Спасибо-Фатєєва [5], В. Харчук [6] та інші.

Метою статті є розгляд  юридичних  особливостей 
вчинення  електронних  правочинів,  дослідження  самого 
терміна, визначення актів правового регулювання, підстав 
і стадій укладення зазначених правочинів.
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Виклад основного матеріалу. Безперечно,  можна 
стверджувати,  що  електронний  правочин  є  похідним 
видом від традиційного правочину (правове регулювання 
якого  має  законодавче  закріплення),  тлумачення  якого 
надається  у  ст.  202  Цивільного  кодексу  України  (далі  – 
ЦК України), відповідно до якого правочином є дія особи, 
спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних 
прав  та  обов’язків  [7].  Відповідно,  ці  правочини  мають 
співвідноситись  за  характерними  ознаками,  до  яких 
можна віднести такі:

–  правочини – це вольові дії, метою яких є досягнення 
певного юридичного результату, на відміну від подій, виник-
нення та наслідки яких мають об’єктивний характер;

–  правочини – це завжди саме правомірні дії суб’єктів 
цивільних правовідносин, що призводять до виникнення, 
зміни чи припинення конкретних цивільних відносин;

–  правочини  доступні  для  укладання  не  тільки  між 
фізичними особами, але і з юридичними.

Зокрема,  можна  вважати,  що  електронні  право-
чини – це вольові дії суб’єктів цивільних відносин щодо 
виникнення,  зміни  чи  припинення  прав  та  обов’язків 
у  цивільному  праві. Однак  цим  правочинам  притаманна 
така  особливість,  як  існування  в  «цифровій  площині», 
яка передбачає їхнє існування за допомогою електронних 
засобів зв’язку.

Кажучи про  електронний характер правочину,  харак-
терною  вказівкою  тут  буде  наявність  певного  електро-
нного  засобу  комунікації,  за  допомогою  якого  можна 
зафіксувати волевиявлення тієї чи  іншої сторони цивіль-
них відносин. Як відомо, до засобів електронного зв’язку 
можна  віднести  електронну  пошту,  банкомат,  інтернет-
сайти тощо.

На нашу думку, важливо зазначити й таку особливість 
електронних правочинів, як безпосередність, тобто мож-
ливість для особи будь-де та будь-коли знаходити потрібну 
інформацію, здійснювати певні розрахунки за відсутності 
«живого» контакту.

Безсумнівно, важливим здобутком для нашого цивіль-
ного  законодавства  є  прийняття  першого  спеціального 
закону в межах e-commerce – Закону України «Про елек-
тронну комерцію» (далі – Закон) 3 вересня 2015 року, який 
містить перелік  організаційно-правових  засад діяльності 
щодо  електронної  комерції  в  Україні,  закріплює  поря-
док  здійснення  електронних  правочинів,  а  також  права 
та обов’язки суб’єктів правовідносин у цій сфері.

Цей Закон містить визначення терміна «електронний 
правочин», який закріплюється в п. 7 ч. 1 ст. 3  і тлума-
читься  як  дія  особи,  спрямована  на  набуття,  зміну  або 
припинення  цивільних  прав  та  обов’язків,  здійснена 
з використанням інформаційно-телекомунікаційних сис-
тем. Доречно зазначити, що ця дефініція не містить пев-
них  специфічних  ознак  саме  електронного  правочину, 
які б надали можливість відокремити його  інших форм 
правочинів.

Також  Закон  має  певні  обмеження  стосовно  кола 
правочинів,  які не дозволяється вчиняти в  електронній 
формі, якщо:

а)  законом  встановлено  спеціальний  порядок  пере-
ходу  права  власності  (прикладом  може  бути  продаж 
різного  виду  зброї  через  інтернет-магазини,  хоча  для 
неї  встановлений  окремий  порядок  придбання  і  тільки 
з  дозволу  органів Міністерства  внутрішніх  справ),  або 
предметом правочину  є  об’єкти,  вилучені  з  цивільного 
обороту або обмежені в цивільному обороті відповідно 
до законодавства;

б)  однією зі сторін є фізична особа, яка не зареєстро-
вана як фізична особа-підприємець та реалізує або пропо-
нує до реалізації  товари,  виконує роботи, надає послуги 
з  використанням  інформаційно-телекомунікаційних  сис-
тем, крім випадків, коли сторони прямо домовилися про 
застосування положень цього Закону до правочину;

в)  стороною правочину є орган державної влади або 
орган місцевого самоврядування в частині виконання ним 
функцій держави або місцевого самоврядування;

г)  правочин підлягає нотаріальному посвідченню або 
державній реєстрації відповідно до законодавства;

ґ)  вчинення  правочину  регулює  сімейні  правовідно-
сини;

д)  правочин  стосується  грального  бізнесу,  зокрема 
парі, тоталізатори та інші азартні ігри;

е)  виконання зобов’язання забезпечується особою, яка 
уклала договір поруки або іншої форми майнового забез-
печення, за умови, що така особа діє в цілях, що виходять 
за межі її господарської діяльності чи незалежної профе-
сійної діяльності [8].

На нашу думку, ці обмеження є доцільними та необ-
хідними  задля  можливості  нормального  та  ефективного 
використання інституту електронного правочину учасни-
ками цивільних відносин, аби уникнути чималої кількості 
неправомірних і суспільно небезпечних дій з їхнього боку. 
Проте доречним було б також встановлення такої вимоги, 
як вчинення електронних правочинів лише повнолітніми 
та повністю дієздатними фізичними особами.

Із  прийняттям  Закону  до  ЦК  України  було  внесено 
кілька змін, насамперед до ст. 205, в якій наразі зазнача-
ється, що правочин може вчинятися усно або в письмовій 
(електронній) формі; сторони мають право обирати форму 
правочину,  якщо  інше  не  встановлено  законом. А  також 
внесено  зміни  до  ст.  207,  де  тепер  правочин  вважається 
таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст 
зафіксований в одному або кількох документах (зокрема, 
електронних),  у  листах,  телеграмах,  якими  обмінялися 
сторони [7].

Аналізуючи ці положення, можна прослідкувати тен-
денцію прирівнювання електронної форми правочину до 
письмової,  про  яку  також  зазначала  І.  Спасибо-Фатєєва, 
пишучи, що віднесення правочинів, вчинених за допомо-
гою електронних засобів зв’язку, до письмових слід розу-
міти як подання інформації  (змісту правочину) на  інших 
носіях, аніж папір, однак із фіксацією волі (думки, намі-
рів) сторін через логічно упорядковані знаки [5, с. 32].

Доречно зазначити, що в ч. 1 ст. 10 та ч. 1 ст. 11 Закону 
надається підстава для вчинення електронного правочину, 
якою виступає пропозиція (оферта), як і для всіх цивіль-
них-правових  договорів,  що  повинна  містити  істотні 
умови,  передбачені  законодавством  для  відповідного 
договору, і виражати намір особи, яка її зробила, вважати 
себе зобов’язаною у разі її прийняття. Проте оферта також 
може містити умови, що зазначені в іншому електронному 
документі, шляхом відсилання до нього за умови безпере-
шкодного доступу (ч. 5 ст. 11) [8]. Для повного розуміння 
можна  сказати,  що,  за  загальним  правилом,  укладення 
електронного договору відбувається шляхом його підпи-
сання  чи  надсилання  пропозиції  (оферти)  на  його  укла-
дення однією стороною та її прийняття (акцепту) іншою.

Однак  пропозиція  укласти  електронний  договір  або 
в самому електронному договорі має надаватися інформа-
ція про можливість отримання оферентом або договором 
у формі, яка робить неможливою зміну змісту.

Відповідно  до  ч.  6  ст.  11  Закону  акцепт  може  бути 
надано шляхом:

1)  передачі електронної пошти оференту;
2)  заповнення формуляра про прийняття оферти;
3)  вчинення  дій,  які  вважаються  прийняттям  пропо-

зиції укласти електронний договір, якщо зміст таких дій 
чітко роз’яснено в інформаційній системі, в якій міститься 
така пропозиція, та ці роз’яснення логічно пов’язані з нею.

Розглядаючи процедуру підписання електронного пра-
вочину, можна  сказати, що моментом його  підписання  є 
застосування:

‒  електронного підпису або електронного цифрового 
підпису відповідно до Закону України «Про електронний 



207

Порівняльно-аналітичне право
♦

цифровий підпис» за умови використання засобу електро-
нного цифрового підпису  всіма  сторонами  електронного 
правочину;

‒  електронного  підпису  одноразовим  ідентифікато-
ром;

‒  аналога власноручного підпису за письмовою зго-
дою  сторін,  у  якій  мають  міститися  зразки  відповідних 
аналогів власноручних підписів [8].

Можна  стверджувати,  що  за  юридичними  наслід-
ками  електронні  правочини,  укладені  вищенаведеними 
шляхами, можна ототожнити  з  тими, що оформлюються 
в письмовій формі.

Підтвердженням  вчинення  електронного  правочину 
буде  отримання  покупцем  квитанції,  товарного  чи  касо-
вого чека, квитка, талона або інших документів в електро-
нній формі у момент вчинення правочину чи під час здій-
снення продавцем свого обов’язку щодо передачі товару 
покупцеві.

Висновки. Отже,  електронні  правочини  посідають 
важливе  місце  серед  інститутів  сучасного  цивільного 
права.  Подальше  вдосконалення  наявних  електронних 
засобів зв’язку має ще більше піднести роль електронних 
правочинів, які вже використовуються чималою кількістю 
компаній  по  всьому  світові  через  різноманітні  програми 
та прилади. Наразі актуальним залишається питання сто-
совно  відокремлення  в  українському  цивільному  зако-
нодавстві  інституту  електронних правочинів  від  тих,  які 
здійснюються  в  письмовій  формі,  і,  відповідно,  розши-
рення нормативної  бази для регулювання цього питання 
з урахуванням індивідуальних ознак. Звичайно, прийняття 
Закону  України  «Про  електронну  комерцію»  є  великим 
кроком уперед, проте  і йому притаманні певні недоліки, 
які  потребують  доопрацювання.  Тож  питання  регулю-
вання  електронних  правочинів  покладається  на  законо-
давця, який повинен зайнятися ним більш детально, щоб 
забезпечити добробут свого народу.
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У статті увага приділяється питанню спадкування віртуального майна. Життя людей із кожним днем все більше перетинається з 
Інтернетом і покладається на цифровий світ. Віртуальне багатство, яке ми накопичуємо, росте в плані кількості та різноманітності: про-
філі в соціальних мережах, облікові записи електронної пошти, аватари тощо. Актуальність цього питання є значною через наявність 
певних нюансів і відсутність конкретного єдиного механізму регулювання віртуальної спадщини. 

Як відомо, законодавчим актом, який регулює правовідносини спадкування, є Цивільний кодекс України від 2003 року. Він закріплює основні 
поняття та моменти, які стосуються цього питання. Проте в ньому не передбачається норм про спадкування саме віртуального майна.

Було зазначено підставу виникнення права віртуальної власності, а також деякі з основних видів віртуальних об’єктів (акаунт, домен-
не ім’я та інші). Звернено увагу на тому, що, попри наявність соціально-економічної цінності, повинно бути визнання віртуальної власнос-
ті на законодавчому рівні для того, аби забезпечити захист певних прав користувача.

Наведено перелік країн, де діють закони, які містять відповідні норми та вимоги стосовно спадкування віртуально майна (Китай,  
Південна Корея, Японія, американські штати Коннектикут, Оклахома, Айдахо та Делавер). Було охарактеризовано те, що саме, як саме і 
в яких випадках особи можуть успадковувати певне майно з віртуального простору. 

Надано приклади ситуацій, що пов’язані з вирішенням і способами спадкування віртуального матеріалу після померлого (як це від-
бувається в Google, соціальній мережі «Facebook» та Yahoo!).

Наведено ситуацію, коли особам відмовляли в праві на доступ до акаунтів померлих (у торговій е-платформі Taobao). У цій справі 
юристи зазначили, що не всі віртуальні об’єкти можуть успадковуватися (логіни, паролі, особисте листування користувачів, акаунти не є 
об’єктами цивільних прав). Спадкоємцям може бути передано лише вміст певного сайту, сторінки тощо.

Було визначено що необхідно зробити для того, аби передати авторські права у спадок. 
Зроблено висновок про те, що в законодавстві України не закріплено норм, які відображали б порядок спадкування віртуальної влас-

ності, проте в деяких країнах певні сервіси встановили непогані функції щодо її спадкування. Визначено деякі шляхи для вирішення цієї 
проблеми: прирівняти віртуальне майно до звичайного; дати можливість власнику вибрати одну з встановлених вимог, які регулювали би 
процес спадкування віртуального майна; використання послуги сервісів цифрового спадкування; передача довіреним особам паролів. 

Ключові слова: віртуальна власність, спадкування віртуального майна, віртуальні об’єкти, акаунт, Інтернет, соціальні мережі.

The article focuses on the issue of virtual property inheritance. Every day people’s lives intersect with the Internet and rely on the digital world. 
The virtual wealth that we accumulate is growing in terms of quantity and diversity: social networking profiles, email accounts, avatars and more. 
The urgency of this issue is significant due to the presence of certain nuances and the absence of a specific single mechanism for regulating 
virtual heritage.

It is known that the legislative act regulating the legal relationship of inheritance is the Civil Code of Ukraine from 2003. It sets out the basic 
concepts and points that relate to this issue. However, it does not provide rules on the inheritance of virtual property.

The basis for the emergence of the virtual property and some of the main types of virtual objects were indicated (account, domain name 
and others). Attention is drawn to the fact that despite the presence of socio-economic value, there must be recognition of virtual property at the 
legislative level in order to ensure the protection of certain user rights.

It was described what, how and in what cases, individuals can inherit certain property from the virtual space.
A list of countries where laws are in place that contain relevant rules and requirements for inheritance of virtual property was provided (China, 

South Korea, Japan, Connecticut, Oklahoma, Idaho, and Delaware). Examples of situations related to the decision and methods of inheritance 
of virtual material after the deceased are provided (as is the case on Google, Facebook, and Yahoo!).

There is a situation where persons were denied access to the accounts of the deceased (in the Taobao trading platform). In this case, lawyers 
stated that not all virtual objects can be inherited (logins, passwords, personal correspondence of users, accounts are not civil rights objects). 
Only the content of a particular site, page, can be transmitted to the heirs.

It has been determined what needs to be done to transfer the copyright inheritance.
It is concluded that there are no norms in the legislation of Ukraine that would reflect the order of inheritance of virtual property, but in some 

countries certain services have established good functions for inheriting it. Some ways to solve this problem are identified: to equate virtual 
property to ordinary; enable the owner to choose one of the requirements that would govern the process of inheritance of virtual property; use of 
digital inheritance services; passwords to trustees.

Key words: virtual property, virtual property inheritance, virtual objects, account, Internet, social networks.

Постановка проблеми. Велика  кількість  людей 
щодня  все  більше  і  більше  поринає  в  цифровий  світ. 
Поява віртуальної реальності пов’язана із становленням 
і  розвитком  світу  комп’ютерних  технологій  та  мережі 
Інтернет, яка надала можливість людям взаємодіяти одне 
з  одним  одночасно  завдяки  сформованій  комп’ютером 
програмі.  У  результаті  з’явилися  такі  поняття,  як: 
«доменні імена», «вебсайти», «онлайн-ігри», «соціальні 
мережі»,  «віртуальні  гроші»,  «акаунти»,  «електронна 
пошта» та багато інших. Більшість віртуальних платформ 
давно  перестала  бути  зоною  розважального  характеру, 
перетворившись на засіб особистого розвитку і бізнесу, 

та  придбала  матеріальну  цінність.  Люди  накопичують 
певну  кількість  віртуального  багатства  у  вигляді  облі-
кових  записів  електронної  пошти,  соціальних  профілів 
тощо.  Водночас  виникає  думка  про  те,  якою  буде  май-
бутня доля віртуальної власності.

Після того, як людина помирає, її віртуальні надбання 
набувають статусу невизначеності. Причиною цього є від-
сутність чітко прописаного правового механізму спадку-
вання  віртуального  майна.  Отже,  спадкування  віртуаль-
ного майна є досить актуальною проблемою, яка потребує 
обґрунтованого врегулювання і вирішення питання визна-
ння права людини на віртуальну власність.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Питання 
віртуальної  власності  та  її  спадкування  досліджувалося 
такими зарубіжними науковцями, як Ч. Блейзер, Гр. Лас-
товка, С. Лієнко, Дж. Нельсон, О. Труонг, Дж. Фейрфілд 
та інші. Проте в Україні досліджень із цієї проблематики 
мало.  Представниками,  які  займалися  вивченням  спад-
кування  віртуальної  власності,  є  М.  Горкуша,  Д.  Гузь, 
К.Г. Некіт та інші.

Метою статті є  аналіз  питання  спадкування  вірту-
альної власності, його особливості, правове регулювання 
та  порядок  переходу  після  смерті  власника.  Також  має 
значення те, яка інформація залишиться в Інтернеті після 
смерті особи та які віртуальні об’єкти можуть спадкувати 
її нащадки.

Виклад основного матеріалу.  Виникнення  права 
віртуальної  власності  необхідно  пов’язувати  зі  створен-
ням  та  одержанням  користувачем  віртуального  майна  – 
тобто  віртуального  предмета,  який  має  ознаки  віртуаль-
ної  власності:  суперництва,  сталості,  взаємопов’язаності 
[1, с. 1053]. Це можуть бути: акаунт у соціальній мережі, 
аватар, електронні адреси, доменне  ім’я та  інші цифрові 
об’єкти,  які  відповідають  зазначеним  ознакам.  Вірту-
альні  предмети,  які  виступають  об’єктами  віртуальної 
власності, є різновидом цифрових об’єктів, не всі з яких 
є  віртуальною  власністю  [2].  Соціально-економічна  зна-
чимість віртуальної власності є очевидною. Але також має 
бути наявне її визнання на законодавчому рівні, що буде 
сприяти захисту прав користувача.

Відносини спадкування врегульовані Цивільним кодек-
сом України (далі – ЦК України), яким визначається склад 
спадщини  (ст. 1218 ЦК України) та ті права й обов’язки 
особи, які не входять до складу спадщини (ст. 1219).

У таких зарубіжних країнах, як Китай, Південна Корея, 
Японія та Америка, питання майбутньої долі віртуального 
майна вже вирішується на законодавчому рівні. Наприклад, 
у 2005 році в штаті Коннектикут було прийнято закон про 
надання родичам доступу до електронної пошти померлої. 
Пізніше в різних штатах стали з’являтися схожі нормативні 
акти, що мають свої нюанси доступу до об’єктів цифрової 
власності померлого. Наприклад, у таких штатах США, як 
Оклахома  і  Айдахо,  родичі  померлого  можуть  отримати 
доступ  до  різних  об’єктів:  блогів,  пошти  та  соціальних 
сторінок,  а в штаті  Індіана, відповідно до  закону, можна 
отримати доступ до документів  та  інформації, що  збері-
гаються в електронному вигляді, або їхню копію. Остан-
ній і, напевно, найбільш всеохоплюючий нормативний акт 
щодо цифрового спадкування з’явився у 2014 році в штаті 
Делавер, де дозволяється передавати родичу померлого не 
тільки доступ до пошти і акаунтів соціальних мереж, але 
і до різних передплат на сервіси, хмарні сховища та інші 
дані, розміщені в Інтернеті [3].

Наразі стає актуальним питання щодо передачі у спа-
док  акаунтів  як  одного  з  віртуальних  об’єктів.  І.В.  Спа-
сибо-Фатєєва визначає акаунт як технічно-юридичну мож-
ливість  (право)  доступу  до  визначеної  інформаційної 
системи і наводить приклад із компанією Google [4, с. 460], 
клієнти якої з 2013 року мають можливість за життя пер-
сонально вирішити подальшу долю своїх акаунтів в елек-
тронній пошті Gmail  і  соціальної мережі Google+. Вони 
можуть забажати в разі  їхньої смерті видалення акаунтів 
чи  їхню передачу близькому родичу. Проте багато  інтер-
нет-компаній  і  сервісів  поки  що  не  готові  передавати 
доступи родичам і змушують звертатися до судових орга-
нів,  не  беручи  до  уваги  той  факт,  що  цю  функцію  вже 
запровадили лідери інтернет-індустрії.

Однією з найвідоміших соціальних мереж, яка зіткну-
лася  з  проблемою,  пов’язаною  зі  смертю  власника  ака-
унта, є мережа «Facebook». Для членів сімей користувачів, 
які пішли з життя, надавалася можливість видалити їхній 
обліковий запис. Проте з часом було встановлено, що це 
не дуже гарне рішення, адже на їхніх сторінках містяться 

записи  також  і  інших  людей.  Видалення  цієї  інформа-
ції  порушувало  б  авторські  права  осіб, що  розміщували 
записи,  фотографії  або  тексти  на  сторінці  іншої  особи. 
Мережа  «Facebook»  надала  можливість  користувачу 
визначити долю свого облікового  запису  самостійно  або 
вибрати розпорядника. Якщо акаунт є в пам’ятному стані 
(стан акаунта, коли він фактично не працює, проте збері-
гає свої певні функції), то особа, яка була наділена правом 
розпоряджатися ним, має змогу вчиняти певні дії від імені 
померлої особи щодо облікового запису. Тобто стіна облі-
кового запису залишалася відкритою, на ній друзі можуть 
переглядати  старі  фотографії,  записи  та  додавати  нові 
пости в пам’ять про дорогу їм людину [5].

Схожий підхід має також соціальна мережа «Yahoo!», 
але  її основною відмінністю є те, що видалення акаунта 
можливе лише після надання свідоцтва про смерть.

Загалом,  спадкування  віртуального  майна  щільно 
пов’язане з договірними правовідносинами. Згода користувача 
і  ліцензіара програмного  забезпечення  (EULA)  є  визначаль-
ним документом, який підтверджує  їх. У багатьох випадках 
провайдери інтернет-послуг зловживають своїм становищем, 
адже  ця  згода  складається  ними.  Цей  документ  закріплює 
інформацію з таким змістом: до облікового запису після смерті 
його власника жодна особа не може отримати доступ, і будь-
які права на зміст найближчим часом анулюються.

Щодо  цього  є  чимало  ситуацій,  коли  особам  відмов-
ляли  у  праві  на  доступ  до  акаунтів  померлих.  Яскравим 
прикладом  є  історія,  пов’язана  з  азіатською  торговою 
е-платформою Taobao. Після смерті особи її онлайн-мага-
зин  застиг  у  віртуальному  просторі.  Наречений  померлої 
був єдиним, хто залишився з близьких. Доки суд не виніс 
рішення  з цього приводу,  управління цим онлайн-магази-
ном узяла на себе адміністрація Taobao. Натомість оскільки 
віртуальні об’єкти мають досить неоднозначний правовий 
режим,  вони  не  всі  можуть  успадковуватися.  Ця  справа 
викликала  підвищений  інтерес  серед  користувачів  плат-
форми, бо так чи інакше це питання стосується всіх.

Звернути увагу треба на той факт, що логіни та паролі до 
вебгаманців, доменне ім’я, акаунти в соціальних мережах, 
особисте  листування  користувачів  не  є  об’єктами цивіль-
них прав,  а  тому не можуть бути передані  іншим особам 
[6]. Отже, спадкоємці можуть набути лише право на вміст 
(контент) певного сайту, сторінки тощо. Ці питання щільно 
пов’язані з правами інтелектуальної власності, і якщо поєд-
нувати всі їх разом із спадковим правом, то виникає чимало 
проблем  із  неврегульованістю  таких  спадкових  прав. 
Зокрема, хоча в Україні діє презумпція авторського права, 
під  час  спадкування  його  все  одно  потрібно  доводити. 
Нотаріус  буде  вимагати  документи,  які  підтверджують 
право інтелектуальної власності на ці об’єкти, задля того, 
щоб зазначити спадкове майно у свідоцтві. Відтак спадку-
вання авторських прав потрібно реєструвати та отримувати 
відповідний документ. Звичайно, що це з кожною фотогра-
фією, відео чи текстом, розміщеним в Інтернеті, не просто 
складно, а й економічно невигідно [7].

Крім того, слід спиратися на те, що розвиток техноло-
гій, людських пріоритетів і духовних потреб вимагає адек-
ватних правових механізмів, які дали б змогу людям, які 
живуть у ХХІ сторіччі, у цифрову епоху, залишити щось 
після  себе  з  віртуальної  власності.  І  те, що  залишається 
у  Всесвітній  мережі,  є  тією  частинкою  особистості,  яка 
зберігається вже на цифрових носіях. Тому необхідно під-
давати регулюванню віртуальне спадкування і подолання 
прірви між технічними досягненнями та правовими кон-
струкціями, не розрахованими на них.

Висновки. Підсумовуючи,  слід  вказати  на  необхід-
ність використання досвіду країни, які мають певні дієві 
механізми  щодо  регулювання  спадкування  віртуального 
майна. Деякі сервіси та мережі запровадили досить непо-
гані  функції  стосовно  спадкування  віртуального  майна 
після смерті особи.
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Законодавство  України  не  містить  подібних  норм, 
однак  із  розвитком  комп’ютерних  технологій  будуть 
з’являтися  нові  потреби  у  створенні  ефективних  меха-
нізмів регулювання цієї сфери як  із позиції програмного 
забезпечення, так і з відповідної нормативної бази.

Можна  зазначити  декілька  кроків  для  вирішення 
цієї  проблеми,  серед  яких  є  не  лише  правові.  Узагалі, 
доцільно  скористатися  світовим  досвідом  і  прирівняти 
віртуальне майно до звичайного. Це певним чином вирі-
шило б питання з його спадкуванням на загальних заса-
дах (за законом чи за заповітом), хоча й з певними осо-
бливостями.

Прийнятним для регулювання спадкування віртуальної 
власності було б надання можливості користувачу Мережі 
обирати  один  із  запропонованих  варіантів:  1)  визначити 
строки дії своїх облікових записів; 2) визначити людину, 
яка б у разу смерті власника отримала б резервну копію 

з відповідною інформацією та даними; 3) залишити право 
розпорядження за провайдерами послуг [8].

Є компанії, які безкоштовно або за визначену плату збе-
рігають  інформацію для доступу до профілів, електронних 
гаманців та ігрових акаунтів користувача. Вони автоматично 
відправляють повідомлення на пошту для продовження збе-
рігання. Якщо особа не відповідає в  зазначений час,  то це 
виступає фактом для розподілу спадщини серед «цифрової 
сім’ї».  Значить  використання  послуги  сервісів  цифрового 
спадкування  є  ще  одним  варіантом  вирішення  цієї  проб-
леми. Крім того, це може бути й передача паролів на збері-
гання певним особам, хоча цей варіант найбільш ризиковий, 
оскільки використання всіх прав померлої особи залежатиме 
від добросовісності того, кому вона довірила ці паролі.

У  будь-якому  разі  дійсність  вимагає  принципового 
оновлення положень спадкового права, не розрахованого 
на спадкування таких об’єктів, як віртуальна власність.
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ОЗНАКИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ДОБРЕ ВІДОМОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ

SIGNS OF LEGAL PROTECTION OF THE WELL KNOWN TRADEMARK
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Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності
Національної академії правових наук України

Стаття присвячена дослідженню сутності кожної окремої характеристики добре відомої торговельної марки та її вплив на формуван-
ня правового статусу добре відомої торговельної марки. Правова охорона добре відомої торговельної марки характеризується низкою 
особливостей, відмінних від правової охорони торговельної марки. У наведеному дослідженні увагу приділено таким ознакам, як підста-
ва набуття правової охорони добре відомої торговельної марки, незалежність правової охорони добре відомої торговельної марки від її 
реєстрації, наявності факторів, що свідчать про добру відомість торговельної марки, ретроспективний характер правової охорони тор-
говельної марки та в окремих випадках незалежність правової охорони від спорідненості товарів і послуг. Під час дослідження проана-
лізовано дослідження українських науковців із дотичною проблематикою, за допомогою яких встановлено більшу поширеність способу 
визнання торговельної марки добре відомою через Апеляційну палату, ніж у судовому порядку, що зумовлено недостатньою законодав-
чою регламентацію другого способу. Проведено аналіз профільного законодавства України, зокрема законів і підзаконних актів, в яких 
регламентовано сутність ознак добре відомої торговельної марки. З метою тлумачення положень профільного законодавства України 
проаналізовано Спільні рекомендації Всесвітньої організації інтелектуальної власності про положення щодо охорони добре відомих 
знаків, оскільки зазначені рекомендації були повністю імплементовані в законодавство України. Під час дослідження ознаки наявності 
факторів, що свідчать про добру відомість торговельної марки, здійснено аналіз практики Апеляційної палати за 2019 рік. Детальний 
аналіз сутності кожної ознаки правової охорони добре відомої торговельної марки дав змогу дійти висновку щодо особливого місця 
добре відомої торговельної марки в системі засобів індивідуалізації. За результатами дослідження зроблено пропозицію щодо майбутніх 
наукових розвідок із пов’язаною проблематикою, котрі полягають у розкритті цінності кожної такої ознаки для забезпечення належної 
охорони прав на добре відомі торговельні марки.

Ключові слова: добре відомий знак, торговельна марка, обсяг правової охорони, фактори доброї відомості торговельної марки, 
ретроспективний характер правової охорони, підстава визнання торговельної марки добре відомою, спорідненість товарів і послуг.

The article is devoted to the study of the essence of each individual sign of a well-known trademark and its influence on the formation of 
the legal status of a well-known trademark. The legal protection of a well-known trademark is characterized by a number of features other than 
the legal protection of a trademark. The study focuses on such features as the basis for obtaining a well-known trademark, the independence 
of a well-known trademark from its registration, the presence of factors that testify to a well-known trademark, the retrospective nature of legal 
protection and, in some cases, independence legal protection against the affinity of goods and services. The study analyzed the research of 
Ukrainian scientists with a related problem, which established a more common way of recognizing a trademark well-known through the Court of 
Appeal than in court, which is caused by insufficient legislative regulation of the second way. The related legislation of Ukraine has been analyzed, 
including laws and regulations, which regulate the nature of the signs of a well-known trademark. In order to interpret the provisions of the relevant 
legislation of Ukraine, the Joint Recommendations of the World Intellectual Property Organization on the provisions regarding the protection of 
well-known trademarks have been analyzed, since these recommendations have been fully implemented in the legislation of Ukraine. In the study 
of the presence of factors that indicate good brand awareness, the practice of the Appeals Chamber for 2019 was analyzed. A detailed analysis 
of the essence of each sign of the legal protection of a well-known trademark has led to the conclusion about a special place of a well-known 
trademark in the system of individualization. According to the research, a proposal for future scientific explorations related to the issue, which is 
to disclose the value of each such sign, to ensure the proper protection of the rights to well-known trademarks. 

Key words: well-known trademark, trademark, scope of the legal protection, factors indicating the well-known trademark, retrospective 
nature of legal protection, basis for obtaining a well-known trademark, affinity of goods and services.

Постановка проблеми.  Сучасні  інститути  правової 
охорони засобів  індивідуалізації здебільшого спрямовані 
на  регулювання  відносин  у  сфері  охорони  торговельних 
марок.  Натомість  особливості  правового  регулювання 
добре  відомих  торговельних  марок  як  особливих  видів 
знаків  для  товарів  і  послуг  потребують  глибокого  нау-
кового  дослідження.  Це  зумовлено  високою  економіч-
ною та  соціальною цінністю добре відомої  торговельної 
марки. Актуальність дослідження полягає у необхідності 
виокремлення  сутнісних  ознак  правової  охорони  добре 
відомої торговельної марки. 

Правова  охорона  добре  відомої  торговельної  марки 
характеризується  низкою  особливостей,  відмінних  від 
правової охорони торговельної марки. Такі ознаки регла-
ментовано статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону 
промислової власності та статтею 25 Закону України «Про 
охорону прав на знаки для товарів і послуг». 

Стан опрацювання проблематики.  Питання, 
пов’язані з досліджуваною проблематикою, розглядалися 
такими  науковцями,  як  О.  Рассомахіна,  В.  Дмитришин, 
А.  Голубовська  тощо.  Зокрема,  А.  Голубовською  дослі-
джувались  окремі  аспекти  застосованої  в  законодавстві 
термінології  щодо  поняття  «добре  відомі  торговельні 
знаки». В. Дмитришин досліджував аспекти визнання зна-

ків добре  відомими в Україні. О. Рассомахіна досліджу-
вала  підстави  набуття  прав  на  добре  відомі  торговельні 
марки.  Однак  комплексне  дослідження,  яке  було  б  при-
свячене  виявленню  та  розкриттю  сутнісних  ознак  добре 
відомої торговельної марки, відсутнє. 

Метою статті є дослідити кожну окрему характерис-
тику та її вплив на формування статусу добре відомої тор-
говельної марки. Для реалізації мети необхідно виконати 
такі завдання:

1.  Виявити  нормативно  закріплені  ознаки  правової 
охорони добре відомої торговельної марки.

2.  Розкрити  сутність  нормативно  закріплених  ознак 
правової охорони добре відомої торговельної марки.

Юридичною  підставою  набуття  правової  охорони 
на добре відому торговельну марку є визнання  її компе-
тентним  органом  країни  її  реєстрації  чи  країни  її  засто-
сування. Відповідно до статті 25 Закону, в Україні визна-
ння  здійснюється  Апеляційною  палатою  або  судом.  Як 
зазначає Л. Романадзе, переважна більшість торговельних 
марок  визнається  добре  відомими  в  Україні  Апеляцій-
ною  палатою.  Позов  про  визнання  торговельної  марки 
добре  відомою  подається  до  суду  на  загальних  заса-
дах. Однак  кількість  таких  позовів  дуже мала. Відомою 
є справа № 21/609 за позовом Мак-Дональдс Корпорейшн  
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до відкритого акціонерного товариства «Роси Буковини» 
та  Державного  департаменту  інтелектуальної  власності 
Міністерства освіти і науки України про визнання недій-
сним  свідоцтва № 16175  та  визнання  знаків  для  товарів 
і послуг за свідоцтвами України № 4959, 4960, 4963 добре 
відомими в Україні станом на 5 грудня 1995 р. Рішенням 
господарського  суду міста Києва  від  15 березня 2004 р., 
залишеним без змін наступними інстанціями, позов задо-
волено [1, с. 140].

Визнання  торговельної  марки  добре  відомою  Апе-
ляційною  палатою  здійснюється  відповідно  до  Наказу 
Міністерства  освіти  і  науки № 228  від  15  квітня  2005  р 
«Про  затвердження  порядку  визнання  знака  добре  відо-
мим в Україні Апеляційною палатою Державного депар-
таменту інтелектуальної власності» (далі – Порядок). Осо-
бливості розгляду справ про визнання торговельної марки 
добре  відомою  в  судовому  порядку  не  регламентовані 
законодавством України, тому розгляд справ відбувається 
в  загальному  порядку,  передбаченому  процесуальним 
законодавством.

Отже, необхідною ознакою добре відомої торговельної 
марки  як юридичної  підстави  набуття  правової  охорони 
є  наявність  відповідного  рішення  компетентного  органу 
держаної влади, котре приймається у визначеному законо-
давством порядку.

Набуття правової охорони на добре відому торговельну 
марку не залежить від її реєстрації в Україні. Відповідно 
до частини 1 статті 25 Закону: «Знак може бути визнаний 
добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні». 

Частиною 2 статті 25 Закону передбачено можливість 
врахування фактора  тривалості  та  географічного  району 
реєстрації та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що 
знак  використовується  чи  є  визнаним.  Однак  наявність 
цього  фактора  не  є  обов’язковою  для  визнання  торго-
вельної марки добре відомою. Окрім того, формулювання 
норми «за  умови, що  знак  використовується  чи  є  визна-
ним» дає змогу дійти висновку, що вищезгаданий фактор 
не  є  самостійний  і може бути врахований лише  за наяв-
ності фактора тривалості, обсягу та географічного району 
будь-якого використання знака.

Отже,  враховуючи  відсутність  вимоги  обов’язкової 
наявності реєстрації знака та другорядний характер такого 
фактора визнання, можна зробити висновок, що ознакою 
добре відомої торговельної марки є незалежність набуття 
правової охорони від її реєстрації в Україні.

Необхідною умовою набуття правової охорони є наяв-
ність доречних факторів, що свідчать про добру відомість 
торговельної марки. Частиною 2 статті 25 Закону визна-
чено  перелік  факторів,  які  можуть  розглядатися  під  час 
визнання торговельної марки добре відомою в Україні. До 
них належать такі:

1)  ступінь відомості чи визнання знака у відповідному 
секторі суспільства;

2)  тривалість, обсяг  і  географічний район будь-якого 
використання знака;

3)  тривалість, обсяг  і  географічний район будь-якого 
просування знака, включно з рекламуванням чи оприлюд-
ненням та представленням на ярмарках чи виставках това-
рів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

4)  тривалість і географічний район будь-яких реєстра-
цій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак 
використовується чи є визнаним;

5)  свідчення  успішного  відстоювання  прав  на  знак, 
зокрема  територія,  на  якій  знак  визнано  добре  відомим 
компетентними органами;

6)  цінність, що асоціюється зі знаком [2].
Необхідно  зазначити,  що  частина  2  статті  25  Закону  

повністю  імплементувала  аналогічне  положення 
статті  2  Спільних  рекомендацій  Всесвітньої  організації 
інтелектуальної  власності  про  положення щодо  охорони 
добре відомих знаків (далі – Спільні рекомендації), які не 

є нормативно-правовим актом, однак можуть використо-
вуватися  для  тлумачення  змісту  імплементованих  норм 
[3, с. 6].

За результатами системного аналізу всіх доказів, пода-
них  на  підтвердження  відповідних  факторів,  компетент-
ний орган держаної влади приймає рішення про визнання 
торговельної марки добре відомою. Отже, наявність від-
повідних факторів формулює зміст відповідного рішення 
та, як наслідок, є необхідною передумовою визнання тор-
говельної марки добре відомою.

Доцільно  зазначити,  що  вищезгаданий  перелік  не 
є вичерпним, а тому заявник не обмежений в аргумента-
ції щодо  доведення  доброї  відомості  свого  знака. Окрім 
того, наведений перелік не є обов’язковим – заявник може 
посилатися  на  не  визначені  в  статті  25  фактори  доброї 
відомості  торговельної  марки.  У  Спільних  рекоменда-
ціях  підкреслюється  той  факт,  що  рішення  про  визна-
ння  торговельної  марки  добре  відомою  в  кожному  кон-
кретному  випадку  залежатиме  від  обставин  конкретної 
справи. В одних випадках можуть мати місце всі фактори, 
в  інших – тільки деякі з них, а в деяких – може не бути 
жодного із зазначених вище факторів,  і остаточне визна-
чення може  залежати від додаткових факторів, що пере-
лічені у Спільних рекомендаціях.

Під  час  проведення  дослідження  здійснено  ана-
ліз  практики  розгляду  заяв  Апеляційною  палатою  за 
2019  рік.  Зокрема,  під  час  визнання  торговельної  марки  
«ГЕМАТОГЕН»  добре  відомою  Апеляційна  палата  вра-
ховувала  фактори  відомості  (визнання)  знака  у  відповід-
ному секторі суспільства, тривалість, обсяг і  географічний 
район  будь-якого  використання  знака,  тривалість,  обсяг 
і географічний район будь-якого просування знака, трива-
лість і географічний район будь-яких реєстрацій, свідчення 
успішного  відстоювання  прав  на  знак  [4].  Натомість  під 
час визнання торговельних марок «ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТ-
НЕРИ» та «ЗБІТЕНЬ, зобр.» добре відомими Апеляційна 
палата  враховувала  фактори  відомості  (визнання)  знака 
у відповідному секторі суспільства, тривалість, обсяг і гео-
графічний  район  будь-якого  використання  знака,  трива-
лість,  обсяг  і  географічний  район  будь-якого  просування 
знака, тривалість і географічний район будь-яких реєстра-
цій, цінність, що асоціюється зі знаком [5; 6]. Під час визна-
ння  торговельних  марок  «ЛУН»  та  «TEPLOCERAMIC» 
добре  відомими Апеляційна  палата  враховувала фактори 
відомості (визнання) знака у відповідному секторі суспіль-
ства,  тривалість,  обсяг  і  географічний  район  будь-якого 
використання  знака,  тривалість,  обсяг  і  географічний 
район будь-якого просування знака, тривалість і географіч-
ний район будь-яких реєстрацій [7; 8]. 

Результати аналізу свідчать про таке: 1) використання 
заявниками  лише  окремих  факторів  доброї  відомості 
знака; 2) поширене використання заявниками викладеного 
переліку  як  орієнтира  для  збору  відповідного  переліку 
доказів і структурування заяви; 3) поширеність доведення 
факторів відомості, використання та просування знака.

Отже,  наявність  доречних факторів, що  свідчать  про 
добру відомість торговельної марки, є ключовою ознакою 
добре  відомої  торговельної  марки,  оскільки  саме  їхній 
склад є передумовою набуття правової охорони. 

Правова охорона добре відомої торговельної марки має 
ретроспективний характер. Частиною 4  статті  25 Закону 
встановлено: «З дати, на яку за визначенням Апеляційної 
палати чи суду  знак став добре відомим в Україні, йому 
надається правова  охорона  така  сама,  якби цей  знак був 
заявлений на реєстрацію в Україні». 

Відповідно до пункту 3.1. Порядку, дата,  з  якої  заяв-
ник  вважає  свій  знак  добре  відомим  в  Україні,  зазнача-
ється в заяві про визнання знака добре відомим [9]. У разі 
достатності  доказів  доброї  відомості  знака  на  заявлену 
дату такий знак набуває такого правового статусу. Компе-
тентний державний орган зазначає у рішенні про визнання 
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знака добре відомим в Україні дату набуття правової охо-
рони.  Правова  охорона  надається  добре  відомому  знаку 
з визначеної в рішенні дати, яка може бути більш ранньою 
за  дату  винесення  рішення.  Із  цієї ж  дати  правовласник 
набуває всіх прав на добре відому торговельну марку. 

Отже, особливою ознакою добре відомої торговельної 
марки є ретроспективний характер правової охорони.

Обсяг  правової  охорони  добре  відомої  торговельної 
марки в окремих випадках не залежить від спорідненості 
товарів  або  послуг.  Відповідно  до  частини  4  статті  25  
Закону,  правова  охорона  поширюється  також  на  товари 
і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано 
добре відомим в Україні, якщо використання цього знака 
іншою особою  стосовно  таких  товарів  і  послуг  вказува-
тиме  на  зв’язок  між  ними  та  власником  добре  відомого 
знака,  і  його  інтересам,  ймовірно,  буде  завдано  шкоди 
таким використанням [2]. 

Порівняно  з  торговельною  маркою,  обсяг  правової 
охорони  якої  охоплює  товари  та  послуги,  для  яких  вона 
зареєстрована,  та  споріднені  товари  та  послуги,  обсяг 
правової охорони добре відомої торговельної марки є роз-
ширеним. Як зазначає О.Ш. Чомахашвілі, деякі науковці 
виділяють  також  знамениті  торговельні  марки.  У  сучас-
ному світі є марки, які з огляду на свою виняткову цінність 
стоять  дещо  осторонь  інших  відомих  позначень.  Вони 
мають силу самостійної привабливості, що проявляється 
незалежно  від  товарів  і  послуг,  які  ними  позначаються 
[10, c. 269].

Необхідно  акцентувати  увагу,  що  розширений  обсяг 
правової охорони добре відомої торговельної марки мож-
ливий  лише  за  наявності  умов  ідентифікації  зв’язку  із 
власником знака та ймовірності завдання шкоди його інте-
ресам. У разі відсутності хоча б однієї з необхідних умов 
правова охорона не поширюватиметься на не споріднені 
товари та послуги. 

Отже, правова охорона добре відомої  торгової марки 
може мати розширений обсяг, а саме не залежати від спо-
рідненості товарів і послуг. 

Висновки. Детальний  аналіз  кожної  ознаки правової 
охорони  добре  відомої  торговельної  марки  свідчить  про 
її особливе місце в системі засобів індивідуалізації. Така 
особливість  зумовлена  низкою  характеристик  правового 
статусу добре  відомої  торговельної марки,  таких  як під-
става  набуття  правової  охорони,  незалежність  правової 
охорони  від  реєстрації,  наявності  факторів,  що  свідчать 
про добру відомість знака, ретроспективний характер пра-
вової  охорони  та  в  окремих  випадках  незалежність  пра-
вової охорони від спорідненості товарів і послуг. Здебіль-
шого правова охорона добре відомої торговельної марки 
є значно ширшою порівняно з правовою охороною торго-
вельної марки. Це зумовлено значно вищою економічною 
цінністю  добре  відомої  торговельної  марки.  Подальші 
наукові розвідки із проблематики ознак правової охорони 
добре відомої торговельної марки можуть бути присвячені 
розкриттю цінності кожної такої ознаки для забезпечення 
належної охорони прав на добре відомі торговельні марки.
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У статті зазначається, що митна політика належить до найважливіших виявів суверенітету держави, і цим зумовлює особливу увагу 
з боку законодавчої та виконавчої влади під час формування міжнародно-правової позиції та вирішення внутрішніх проблем держави. 
Митний кодекс України містить правові норми, що регулюють відносини у сфері сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час 
переміщення товарів через митний кордон України. Розділ ХІV Митного кодексу України визначає порядок митного контролю і митного 
оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, та заходи митних органів щодо сприяння захисту прав інтелек-
туальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України. 

У статті здійснено огляд і проаналізовано основні законодавчі новели Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України 
щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України» № 202-IX, прийняття якого було 
зумовлено необхідністю приведення положень Митного кодексу України у відповідність до положень європейських стандартів. Зокрема, 
проаналізовано зміни щодо розширення переліку об’єктів права інтелектуальної власності, сприяння захисту яких здійснюється під час 
переміщення товарів через митний кордон України; розкрито положення щодо незастосування заходів щодо сприяння захисту прав 
інтелектуальної власності щодо переміщення через митний кордон України оригінальних товарів, які були виготовлені за згодою право-
власника, або товарів, виготовлених особою, належним чином уповноваженою правовласником на виробництво певної кількості товарів, 
у кількості що перевищує обумовлену між цією особою і правовласником; досліджено особливості призупинення митного оформлення 
та знищення невеликих партій товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та 
експресвідправленнях.

Ключові слова: право інтелектуальної власності, захист, митниця, митний кордон, зміни до законодавства.

It is stated in the article that customs policy is one of the most important aspects of the state sovereignty. Therefore, it attracts special 
attention of legislative and executive authorities while forming international legal position and solving home problems. The Customs Code of 
Ukraine contains legal norms which regulate relationships in the sphere of promotion of intellectual property rights’ protection at the time of 
moving goods across the border of Ukraine. Chapter XIV of the Customs Code of Ukraine defines the order of customs control and clearance of 
goods which include objects of intellectual property right and measures to be undertaken by customs authorities in order to promote intellectual 
property rights’ protection at the time of moving goods across the border of Ukraine. 

The article reviews and analyzes the main legislative amendments of the Law of Ukraine “On Amendments to the Customs Code of Ukraine 
on the Protection of Intellectual Property Rights during the Movement of Goods across the Customs Border of Ukraine” № 202-IX following the 
provisions of European standards. In particular, changes have been analyzed with the extension of the list of intellectual property rights, the 
promotion of which is carried out during the movement of goods across the customs border of Ukraine and the provisions on the non-application 
of measures to promote the protection of intellectual property rights for the movement across the customs border of Ukraine of original goods 
that were made with the consent of the rights holder or goods made by a person duly authorized by the rights holder to produce a certain amount 
of goods over the stipulated and the right holder have been disclosed. The peculiarities of suspension of customs clearance and destruction 
of small consignments of goods transported (shipped) across the customs border of Ukraine in international postal and express shipments are 
investigated. 

Key words: intellectual property right, protection, customs office, customs border, legislative amendments.

Актуальність дослідження. Обрана  Україною  стра-
тегія  побудови  цивілізованих  ринкових  відносин,  забез-
печення соціальної орієнтації економіки та інноваційного 
соціально-економічного розвитку, що спирається, насам-
перед, на активізацію власного інтелектуального потенці-
алу, обумовила нагальну необхідність формування ефек-
тивного вітчизняного організаційно-правового механізму 
охорони та захисту прав інтелектуальної власності [1]. 

Сприяння  захисту  прав  інтелектуальної  власності 
під  час  переміщення  товарів  через митний  кордон  зали-
шається  однією  із  «больових  точок»  охорони  прав  інте-
лектуальної  власності  в  Україні.  Про  наявність  вказаної 
проблеми  зазначають  не  тільки  українські  дослідники 
та практики, але й іноземні партнери: 

У 2018 році Україна отримала 14,28 балів (з максимально 
40 можливих балів) і посіла в рейтингу 37 місце серед 50 роз-
глянутих країн в Міжнародному індексі інтелектуальної влас-
ності  Торгової  палати США  (U.S.  Chamber  International  IP 
Index)  [2].  Вказане  дослідження  окреслило  основні  проб-
леми із захистом прав інтелектуальної власності на митному 
кордоні України. Зокрема, індикатори захисту прав інтелек-
туальної власності на митному кордоні отримали нуль балів 

(«Ефективні  заходи  на  кордоні»  та  «Прозорість  і  публічна 
звітність митних органів щодо порушень прав інтелектуаль-
ної власності у сфері торгівлі»). Окрім того, у переліку слаб-
ких сторін України у сфері прав  інтелектуальної власності 
вказано на прогалини в роботі митниці, а саме – брак ефек-
тивних процедур знищення підроблених товарів [3].

Крім  того,  2018  року Європейська Комісія  оприлюд-
нила  «Звіт  про  охорону  та  захист  прав  інтелектуальної 
власності в третіх країнах». Результати дослідженням вка-
зують, що Україна є однією з чотирьох головних транзит-
них точок контрафактних товарів на ринок Європейського 
Союзу  [2].  Так,  у  дослідженні  наголошується  на  відсут-
ності в Україні ефективних процедур і законодавчих норм 
щодо  знищення  підроблених  товарів  та  обладнання  для 
їхнього виробництва. Зокрема, зазначається: 

–  брак потужностей для знищення певних видів під-
робленої продукції (наприклад, пестицидів); 

–  спрощена процедура знищення є насправді склад-
ною, дорогою та забирає багато часу; 

–  на митниці  високий рівень корупції  (конфісковані 
товари, що  порушують  права  інтелектуальної  власності, 
потрапляють на ринок) [4].



215

Порівняльно-аналітичне право
♦

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Захист 
прав інтелектуальної власності під час переміщення това-
рів  через митний  кордон України  є  предметом  наукових 
досліджень  багатьох  українських  науковців,  серед  яких 
варто виділити: «Правове регулювання захисту прав інте-
лектуальної  власності  у  сфері митної  діяльності  в Укра-
їні»  (2017  р.)  С.П.  Филь  [5];  «Запобігання  митним  пра-
вопорушенням:  охорона  і  захист  прав  інтелектуальної 
власності  на  митному  кордоні України»  (2017  р.)  за  заг. 
ред. П.В. Пашка [6] та «Адміністративно-правовий захист 
інтелектуальної власності органами, що здійснюють дер-
жавну  митну  справу  в  Україні»  (2016  р.)  В.А.  Свириди 
[7];  «Захист  прав  інтелектуальної  власності  на  митному 
кордоні» Г.О. Швець, П.В. Солошенко, С.А. Петренко [8]. 
Утім, необхідно зазначити, що Закон № 202-IX «Про вне-
сення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав 
інтелектуальної  власності  під  час  переміщення  товарів 
через митний кордон України» (далі – Закон № 202-IX) [9] 
було  прийнято  лише  восени  2019  року,  тому  наукових 
досліджень щодо сучасного стану захисту прав інтелекту-
альної власності на митному кордоні не багато.

Метою статті є дослідження основних положень щодо 
захисту прав  інтелектуальної  власності  на митному кор-
доні та аналізі новел сприяння захисту прав інтелектуаль-
ної власності під час переміщення товарів через митний 
кордон України. 

Виклад основного змісту. Митна політика належить до 
найважливіших виявів суверенітету держави, і цим викликає 
особливу увагу з боку законодавчої та виконавчої влади при 
формуванні міжнародно-правової позиції та вирішенні вну-
трішніх проблем держави. Митний кодекс України містить 
правові норми, що регулюють відносини у сфері сприяння 
захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення 
товарів через митний кордон України. Розділ ХІV Митного 
кодексу України визначає порядок митного контролю і мит-
ного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелек-
туальної власності та заходи митних органів щодо сприяння 
захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення 
товарів через митний кордон України. 

Відповідно до ст. 398 Митного кодексу України, право-
власник за наявності підстав вважати, що під час перемі-
щення товарів через митний кордон України порушуються 
чи можуть бути порушені його права на об’єкт права інте-
лектуальної власності, має право безоплатно подати заяву 
про сприяння захисту прав інтелектуальної власності [10]. 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну податкову політику, державну політику у сфері дер-
жавної митної справи, веде митний реєстр об’єктів прав 
інтелектуальної  власності,  які  охороняються  відповідно 
до  закону. Після реєстрації  об’єкта прав  інтелектуальної 
власності  у митному реєстрі  об’єктів прав  інтелектуаль-
ної власності на підставі заяви правовласника чи уповно-
важеної  ним  особи,  митні  органи  на  основі  відомостей, 
що містяться у цьому реєстрі вживають  заходів  з метою 
запобігання  переміщенню  через  митний  кордон України 
контрафактних товарів. 

Необхідно зазначити, що наближення митного законо-
давства України (зокрема і у сфері охорони прав інтелек-
туальної власності) до стандартів ЄС передбачено Угодою 
«Про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Євро-
пейським Союзом і його державами-членами, з іншої сто-
рони») (далі – Угода про асоціацію). 

Отже,  прийняття  Закону  №  202-IX  було  зумовлено 
необхідністю  приведення  положень  Митного  кодексу 
України,  зокрема  Розділу  XIV  «Сприяння  захисту  прав 
інтелектуальної  власності  під  час  переміщення  товарів 
через митний кордон України», у відповідність до поло-
жень  Регламенту  (ЄС) №  608/2013  (у  межах  виконання 
ст. ст. 84, 250 та Додатка XV до Угоди про асоціацію).

Питання  захисту  прав  інтелектуальної  власності  під 
час  переміщення  товарів  через митний  кордон  включені 

до Глави 9 Розділу  IV «Інтелектуальна власність» Угоди 
про  асоціацію.  Зокрема,  ст.  250  Угоди  про  асоціацію 
«Заходи на кордоні» містить положення, щодо: 

–  визначень термінів «товарів, які порушують право 
інтелектуальної  власності»  а)  «контрафактні  товари»,  b) 
«піратські товари», c) товари, які згідно із законодавством 
Сторони,  де  подано  заяву  про  вжиття  заходів  митними 
органами, порушують патенти, додаткові охоронні серти-
фікати, права на сорти рослин, промислові зразки, геогра-
фічні зазначення); 

–  підтвердження  гарантії  щодо  застосування  про-
цедур  призупинення  митного  оформлення  товарів  через 
можливе порушення прав інтелектуальної власності; 

–  затвердження  положення  про  співпрацю  з  метою 
надання  технічної  допомоги  та  інституційної  розбудови 
для підтримки запровадження цієї статті. 

Крім того, Додатком XV Угоди про асоціацію передба-
чено імплементацію до українського законодавства поло-
жень двох регламентів ЄС, а саме: 

–  Регламенту Європейського Парламенту та Ради Євро-
пейського Союзу (ЄС) № 1383/2003 від 22 липня 2003 року 
щодо митних дій проти товарів, підозрюваних у порушенні 
окремих прав інтелектуальної власності та необхідних захо-
дів  проти  товарів,  що  порушують  такі  права,  без  шкоди 
результатам  поточного  перегляду  права  ЄС  стосовно  мит-
ного дотримання прав інтелектуальної власності.

–  Регламенту Комісії  (ЄС) № 1891/2004  від  21 жов-
тня  2004  року,  який  встановлює  положення  для  імпле-
ментації Регламенту Ради (ЄС) № 1383/2003 від 22 липня 
2003 року щодо митних дій проти товарів, підозрюваних 
у  порушенні  окремих  прав  інтелектуальної  власності 
та необхідних заходів проти товарів, що порушують такі 
права, без шкоди результатам поточного перегляду права 
ЄС  стосовно  митного  дотримання  прав  інтелектуальної 
власності.

У Додатку XV та ст. 250 Угоди про асоціацію вказано 
кінцевий  термін  імплементації  положень  регламентів 
щодо  захисту ПІВ  –  три  роки  з  дати  набрання  чинності 
Угоди про асоціацію [11]. 

Важливо зазначити, що за тривалий період підписання 
та ратифікації Угоди про асоціацію, в ЄС було прийнято 
новий Регламент № 608/2013 Європейського Парламенту 
та  Ради  Європейського  Союзу  «Про  захист  прав  інте-
лектуальної  власності,  що  здійснюється  митними  орга-
нами,  і  про  скасування Регламенту  (ЄС)  1383/2003 Ради 
ЄС» [12], яким було встановлено нові стандарти захисту 
прав інтелектуальної власності на митному кордоні. Хоча 
Україна  немає  прямих  зобов’язань  щодо  імплементації 
положень вказаного регламенту, водночас саме його поло-
ження були враховані під час підготовки Закону № 202-IX. 

Розробники Закону № 202-IX вказують, що зміни були 
внесені з метою наближення митного законодавства Укра-
їни у сфері захисту інтелектуальної власності до стандар-
тів та практики ЄС, підвищення рівня запобігання та про-
тидії переміщення через митний кордон України товарів, 
що  порушують  права  інтелектуальної  власності,  та,  як 
наслідок,  сприяння  очищення  внутрішнього  ринку  від 
контрафактної продукції, яка часто не відповідає встанов-
леним вимогам безпеки.

Розглянемо  основні  положення,  передбачені  Законом 
№ 202-IX:

–  розширення  переліку  об’єктів  права  ІВ,  сприяння 
захисту  яких  здійснюється  під  час  переміщення  товарів 
через митний кордон України;

–  визначення  термінів:  «контрафактні  товари», 
«піратські  товари»,  «товари,  що  підозрюються  у  пору-
шенні права інтелектуальної власності»;

–  розширення  випадків  застосування  заходів, 
пов’язаних  із призупиненням митного оформлення това-
рів, що підозрюються у порушенні права інтелектуальної 
власності, зокрема, за ініціативою митного органу;
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–  відшкодування  витрат,  пов’язаних  зі  зберіганням, 
знищенням товарів, що підозрюються у порушенні права 
інтелектуальної власності;

–  запровадження  можливості  дострокового  випуску 
товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою 
у порушенні прав інтелектуальної власності;

–  встановлення  особливостей  призупинення  мит-
ного оформлення та знищення невеликих партій товарів, 
що  переміщуються  (пересилаються)  через  митний  кор-
дон України у міжнародних поштових та експресвідправ-
леннях.

Також  розширено  перелік  заходів  щодо  сприяння 
захисту прав інтелектуальної власності, які митниці засто-
совуватимуть  до  товарів, що  підозрюються  у  порушенні 
прав  інтелектуальної  власності.  Детальніше  розкриємо 
деякі з них. 

По-перше,  законодавець  розрізняє  «контрафактні 
товари»  та  «піратські  товари».  Зазначений  поділ  відпо-
відає положенням Угоди про асоціацію та  європейським 
стандартам.  Крім  того,  вказане  виокремлення  має  прак-
тичне  значення  для  призупинення  митного  оформлення 
та знищення невеликих партій товарів, що переміщуються 
(пересилаються)  через  митний  кордон України  у  міжна-
родних поштових та експресвідправленнях.

Але  є  деякі  неточності,  серед  яких:  під  «контрафак-
тними  товарами»  стосовно  торгівельних  марок  розумі-
ються:  «товари,  які  є  предметами  порушення  прав  інте-
лектуальної  власності  на  торговельну  марку  в  Україні, 
і  на  них  без  дозволу міститься  позначення,  яке  тотожне 
із  охоронюваною  в  Україні  торговельною  маркою  сто-
совно одного й того самого виду товарів, або яке є схожим 
настільки, що його можна сплутати з такою торговельною 
маркою». 

Проте  цей  зміст  суперечить  змісту  поняття  «контр-
афактні  товари»,  визначеному  в  ст.  250  Угоди  про  асо-
ціацію  між  Україною  та  ЄС,  а  також  у  пункті  (а)  ч.  5  
ст. Регламенту (ЄС) № 608/2013, згідно з яким це поняття 
охоплює не кожне позначення, яке є схожим на стільки, що 
його можна сплутати з охоронюваною торговельною мар-
кою, а лише позначення, яке суттєво не відрізняється від 
такої торговельної марки. Поняття «контрафактні товари» 
в Регламенті (ЄС) № 608/2013 повністю відповідає вимо-
гам у пункті  (h) ч. 3 ст. 6 цього Регламенту до  інформа-
ції заявника про товар у заяві про сприяння захисту прав 
інтелектуальної  власності,  згідно  з  яким  ця  інформація 
повинна давати митним органам можливість легко іденти-
фікувати товар, а не досліджувати рівень схожості позна-
чення  на  товарі  з  охоронюваною  торговельною  маркою 
[13, с. 48].

По-друге,  до  товарів, що  підозрюються  у  порушенні 
права  інтелектуальної  власності  можуть  бути  застосова-
ними такі заходи щодо сприяння захисту прав інтелекту-
альної власності:

1)  призупинення митного оформлення товарів на під-
ставі даних митного реєстру об’єктів права інтелектуаль-
ної власності;

2)  призупинення митного оформлення товарів  за  іні-
ціативою органу доходів і зборів;

3)  знищення  товарів,  митне  оформлення  яких  при-
зупинено  за підозрою у порушенні прав  інтелектуальної 
власності;

4)  призупинення  митного  оформлення  та  знищення 
невеликих  партій  товарів,  що  перемiщуються  (переси-
лаються)  через  митний  кордон  України  у  міжнародних 
поштових та експресвідправленнях;

5)  зміна маркування на товарах та їх упаковці 
Слід  окремо  виділити  новелу  законодавства,  згідно 

з якою заходи щодо сприяння захисту прав інтелектуаль-
ної власності не застосовуються до оригінальних товарів, 
тобто товарів, які були виготовлені за згодою правовлас-
ника, або товарів, виготовлених особою, належним чином 

уповноваженою  правовласником  на  виробництво  певної 
кількості  товарів,  зокрема,  в  кількості,  що  перевищує 
обумовлену  між  цією  особою  і  правовласником.  Тобто 
законодавець  врахував  існування  міжнародного  режиму 
вичерпання прав інтелектуальної власності. В попередній 
редакції ч. 3. ст. 397 Митного кодексу заходи щодо спри-
яння  захисту  прав  інтелектуальної  власності  не  могли 
бути  застосованими лише до особистих речей громадян, 
товарів,  які  містять  об’єкти  права  інтелектуальної  влас-
ності, що охороняються відповідно до закону, та які пере-
міщуються  через  митний  кордон  України  для  власного 
використання громадянами і не призначені для виробни-
чої чи іншої підприємницької діяльності, сумарна вартість 
та/або  вага  яких  не  перевищує  обмежень,  встановлених 
частиною першою ст. 374 Митного кодексу та припасів.

Однак  слід  зазначити, що митниці  порушують  вимоги 
ч. 3 ст. 397 зміненого Митного кодексу України і продовжу-
ють призупиняти митне  оформлення оригінальних  творів, 
які були виготовлені за згодою правовласника, але ввозяться 
в Україну без його згоди. При цьому посилаються на заста-
рілі положення нормативно-правових актів [13, с. 50].

По-третє,  визначаються  межі  відповідальності  орга-
нів доходів i зборів. Певною мірою дискусійними є поло-
ження ч. 5 ст. 397 Митного кодексу України, а саме: у разі, 
якщо  товари,  що  містять  об’єкти  права  інтелектуальної 
власності, переміщувалися через митний кордон України 
з порушенням прав інтелектуальної власності та органами 
доходів  i  зборів не було  застосовано  заходів щодо  спри-
яння  захисту прав  інтелектуальної  власності,  правовлас-
ник  не  має  права  на  відшкодування  від  органів  доходів 
і  зборів  будь-яких матеріальних  збитків  у  зв’язку  з  тим, 
що таких заходів не було застосовано під час переміщення 
товарів через митний кордон України.

З приводу цього необхідно сказати таке:
У попередній редакції Митного кодексу України схожі 

положення містились  у  ч.  7.  ст.  397  (але  виключно щодо 
спрощеної процедури знищення товарів, митне оформлення 
яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелекту-
альної власності): «у разі якщо товари, що містять об’єкти 
права інтелектуальної власності, включені до митного реє-
стру  об’єктів  права  інтелектуальної  власності,  які  охоро-
няються відповідно до закону, та товари, щодо яких право-
власником не подано заяву про сприяння захисту належних 
йому майнових прав на об’єкт права інтелектуальної влас-
ності, переміщувалися з порушенням прав інтелектуальної 
власності, не були виявлені органом доходів і зборів, право-
власник не має права на відшкодування будь-яких матері-
альних збитків у зв’язку з тим, що відносно таких товарів 
не  було  вжито  заходів щодо  запобігання  їх  переміщенню 
через митний кордон України». Ці положення відповідають 
вимогам ст. 27 Регламенту (ЄС) № 608/2013.

Положення  цієї  норми жодним чином не  обмежують 
суб’єкта  права  інтелектуальної  власності  оскаржувати 
дії  чи  бездіяльність  органів  доходів  і  зборів,  їх  посадо-
вих осіб та інших працівників у порядку, передбаченому 
главою 4 Митного кодексу. 

По-четверте, потребують розгляду строки призупинення 
митного оформлення товарів та відшкодування витрат.

За замовчуванням у разі призупинення митного оформ-
лення товарів відповідно до ст. ст. 399, 400 і 401-1 Мит-
ного кодексу відшкодування витрат, пов’язаних із зберіган-
ням цих товарів, здійснюється за рахунок правовласника. 
Правовласник  має  право  вимагати  компенсацію  таких 
витрат від власника товарів, що є предметом порушення 
його прав  інтелектуальної власності, або  інших осіб від-
повідно до законодавства України.

Загальний  строк  призупинення  митного  оформлення 
товарів  на  підставі  даних  митного  реєстру  залишився 
незмінним:  рішення  про  призупинення  митного  оформ-
лення товарів на строк до 10 робочих днів і в разі необхід-
ності продовження цього строку не більш як на 10 робочих 
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днів приймає керівник органу доходів і зборів або особа, яка 
виконує його обов’язки. Разом з тим, відбулось уточнення 
строку    призупинення  митного  оформлення швидкопсув-
них товарів. Як і раніше, строк призупинення таких това-
рів становить три робочі дні та не може бути продовжений. 
Водночас,  якщо  раніше  термін  «товари,  що  швидко  псу-
ються» був оціночним і залишав можливості неоднакового 
тлумачення, то згідно із Законом № 202-IX Під швидкопсув-
ними товарами розуміються товари, строк придатності для 
споживання або використання яких у разі призупинення їх 
митного оформлення  закінчиться протягом 20 днів  із  дня 
такого призупинення. Крім того, на підставі положень ч. 1. 
ст. 400 МК орган доходів і зборів не може за власною іні-
ціативою призупинити митне оформлення швидкопсувних 
товарів,  щодо  яких  правовласником  не  подано  заяву  про 
сприяння захисту належних йому майнових прав на об’єкт 
права інтелектуальної власності 

Законом № 202-IX впроваджено можливість достроко-
вого випуску товарів, митне оформлення яких призупинено 
за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності. 

По-п’яте,  варто  навести  особливості  призупинення 
митного оформлення та знищення невеликих партій това-
рів,  що  переміщуються  (пересилаються)  через  митний 
кордон України у міжнародних поштових  та  експресвід-
правленнях. Під межі застосування цієї новели законодав-
ства  підпадають  практично  всі  особи,  хто  купує  товари 
в  інтернет-магазині  іншої  країни  за  умови, що  відповід-
ний правовласник вніс інформацію про об’єкт права інте-
лектуальної власності до митного реєстру об’єктів права 
інтелектуальної власності, та надав згоду на застосування 
процедури знищення невеликих партій товарів.

Під невеликою партією товарів, щодо яких застосову-
ється процедура знищення, розуміються товари, що пере-
міщуються (пересилаються) через митний кордон України 
в  одній  депеші  від  одного  відправника  у  міжнародних 
поштових  відправленнях,  в  одному  вантажі  експреспе-
ревізника  від  одного  відправника  у  міжнародних  екс-
пресвідправленнях, у кількості не більше трьох одиниць 
за кожною товарною підкатегорією згідно з УКТ ЗЕД або 
загальною вагою брутто не більше двох кілограмів.

У разі призупинення митного оформлення невеликої пар-
тії  товарів, що переміщуються  (пересилаються) через мит-
ний кордон України у міжнародних поштових та експресвід-
правленнях, за підозрою у порушенні прав інтелектуальної 
власності, такі товари можуть бути знищені за процедурою, 
визначеною цією статтею, у разі дотримання таких умов:

–  є підозра, що такі товари можуть бути контрафак-
тними або піратськими;

–  товари не є швидкопсувними;
–  інформацію про об’єкт права інтелектуальної влас-

ності, товари, що його містять, та згоду правовласника на 
застосування процедури знищення невеликих партій това-
рів внесено до митного реєстру об’єктів права інтелекту-
альної власності, які охороняються відповідно до закону.

Рішення  про  призупинення  митного  оформлення 
та намір застосувати процедуру знищення невеликих пар-
тій  товарів,  визначену  цією  статтею,  приймає  керівник 
органу доходів і зборів або уповноважена ним особа.

Організація та оплата процедури знищення, зокрема вар-
тість зберігання, перевезення, знищення, оформлення доку-
ментів  та  інші  витрати,  пов’язані  зі  знищенням,  здійсню-
ються за кошт правовласника та під його відповідальність.

Висновки. Велика кількість контрафактної та фаль-
сифікованої  продукції,  що  реалізується  в  Україні,  а 
також  обсяги  її  поширень  завдають  значної  шкоди  не 
лише економіці нашої держави, але й іміджу України. На 
цьому фоні міжнародна спільнота звертає свою увагу на 
нагальну  необхідність  застосування  нашою  державою 
дієвих  заходів  захисту  прав  інтелектуальної  власності, 
тих які не лише декларують, а й приносять практичний 
результат. 

Прийняття  Закону №  202-IX  IX  «Про  внесення  змін 
до Митного кодексу України щодо захисту прав  інтелек-
туальної  власності  під  час  переміщення  товарів  через 
митний  кордон України»  має  свої  переваги  та  недоліки. 
Загалом, прийняття змін у Митному кодексі є позитивною 
тенденцією, а саме: 

–  є  кроком  до  наближенням  митного  законодавства 
України  до  передових  світових  стандартів  та  практики 
ЄС, що  є  зобов’язанням  нашої  держави  в  рамках Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС;

–  сприятиме  концентрації  уваги  митниць  на  проти-
дії  переміщенню  через  митний  кордон  України  товарів 
із  фальсифікованими  торговельними  марками  та  інших 
товарів, що порушують права інтелектуальної власності;

–  передумова  для  створення  сприятливих  умов 
легальній торгівлі;

–  реалізація  закону посилить боротьбу  з контрафак-
тними  товарами,  прискорить  переміщення  через митний 
кордон України та митне оформлення оригінальних това-
рів,  сприятиме  розвитку  міжнародної  торгівлі  та  підви-
щенню інвестиційної привабливості України.
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ПОВТОРНА УЧАСТЬ СУДДІ У РОЗГЛЯДІ СПРАВИ МІЖ СТОРОНАМИ:  
ДЕЯКІ ЗАУВАГИ ЩОДО ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ НЕУПЕРЕДЖЕНОСТІ СУДУ  

В КОНТЕКСТІ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

PRIOR JUDICIAL PARTICIPATION OF THE JUDGE IN TRIAL  
WITH THE SAME LITIGANTS: SOME COMMENTS ABOUT FUNCTIONAL 
IMPARTIALITY OF THE JUDGE WITHIN THE TERMS OF RULE OF LAW
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доцент кафедри цивільного процесу
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Стаття присвячена вивченню проблемних питань функціональної неупередженості суду у випадках повторної участі судді у розгляді 
справи між сторонами в контексті п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і принципу верховенства права. 
У статті автор звертає увагу на загальні підходи, вироблені у практиці Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) до критеріїв 
оцінки неупередженості суду. Аналіз практики ЄСПЛ дає змогу виокремити суб’єктивну та об’єктивну неупередженість суду. Як додат-
кові критерії виділяють функціональну та персональну неупередженість. Порушення функціональної неупередженості суду з погляду 
об’єктивного тесту можуть бути спричинені випадками повторної участі судді у розгляді справи між сторонами, серед яких розрізняють: 
а) повторне залучення судді до розгляду однієї і тієї ж справи між сторонами; б) повторне залучення судді до розгляду різних справ 
між тими ж сторонами, що можуть як бути, так і не бути пов’язаними між собою. Автором аналізуються підходи ЄСПЛ до визначення 
наявності або відсутності об’єктивних сумнівів у суддівській безсторонності в кожній із зазначених груп випадків. На підставі зазначеного 
робиться висновок про те, що абсолютною підставою для відводу судді визнається лише повторна участь судді, що розглядав справу 
в суді нижчої інстанції, під час розгляду справи в судах вищих інстанцій. Натомість усі інші ситуації, пов’язані з повторною участю судді 
в тій же справі, не свідчать автоматично про наявність упередженості суду та не виключають повторної участі судді у провадженні між 
сторонами. У таких ситуаціях для оцінки наявності обґрунтованих сумнівів в упередженості судді до уваги мають братися конкретні 
обставини справи. Крім того, ЄСПЛ знаходить порушення вимог неупередженості суду у випадках повторної участі судді у справах між 
тими самими сторонами, якщо такі справи пов’язані між собою, адже зазначені ситуації можуть викликати сумніви в неупередженості 
судді з боку стороннього спостерігача.

Ключові слова: неупередженість суду, об’єктивна неупередженість суду, суб’єктивна неупередженість суду, функціональна неупе-
редженість суду, право на справедливий судовий розгляд.

The article is devoted to the study of problem issues of functional impartiality of the court in cases of repeated participation of the judge at 
the trial with the same parties in the context of par. 1 of Art. 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 
and Rule of Law principle. In the article the author draws attention to the general approaches developed in the case law of the European Court 
of Human Rights (hereinafter – EctHR) to the criteria for assessing the impartiality of the court. An analysis of the ECtHR’s practice allows us to 
distinguish between the subjective and objective impartiality of the court. At the same time there is the additional criteria, which is the functional 
and personal impartiality of the court. Lack of functional impartiality of the court in terms of objective test may be caused by repeated participation 
of a judge in the trial of the parties, in particular: a) re-involvement of a judge in the same case between the parties; b) the re-involvement of 
a judge in the consideration of different cases between the same parties, which may or may not be related. The author analyzes the ECtHR’s 
approach to determining whether or not there is objective doubt in the impartiality of the judge in each of these groups of cases. On the 
basis of the above, it is concluded that only the re-participation of a judge, who delivered judgment in lower court, in proceedings in courts of 
higher instances is considered to be an absolute ground for disqualification of a judge. Instead, all other situations involving a judge’s repeated 
involvement in the same case do not automatically indicate the lack of the court impartiality and do not preclude a judge’s repeated participation 
in proceedings between the parties. In such situations, the specific circumstances of the case must be taken into account to assess the existence 
of reasonable doubt as to the bias of the judge. In addition, the ECtHR finds a breach of the court’s impartiality requirements in cases of repeated 
involvement of a judge in related cases involving the same parties, since these situations may raise doubts about the impartiality of the judge 
from the perspective of an outside observer.

Key words: judicial impartiality, objective impartiality of the court, subjective impartiality of the court, functional impartiality of the court, right 
to a fair trial.

Постановка проблеми.  Легітимність  судової  гілки 
влади  прямо  залежить  від  суспільної  довіри  до  суду,  на 
яку суттєвий вплив має сприйняття пересічними громадя-
нами суду як неупередженого форуму для розгляду їхніх 
спорів. Зважаючи на зазначене, можна погодитися з тим, 
що неупередженість суду є ключовим компонентом того, 
як суспільство оцінює процедурну справедливість і легі-
тимність судової влади, а відтак і необхідним елементом 
верховенства права в демократичній державі. При цьому 
використання  об’єктивного  стандарту  неупередженості 
суддів  слугує  досягненню  двох  цілей:  по-перше,  гаран-
тує право сторін на справедливий судовий розгляд у кон-
кретній справі, по-друге, сприяє публічній довірі до суду 
шляхом забезпечення зовнішніх проявів неупередженості 
[1, c. 254]. У такому розумінні нездатність окремих судів 
забезпечити  стандарти  неупередженості  може  підірвати 
довіру до всієї судової системи держави. Ключове значення 
для розуміння вимоги неупередженості суду в національ-
ному правопорядку має положення п. 1 ст. 6 Європейської 

конвенції з прав людини (далі – ЄКПЛ), яке визнає неупе-
редженість суду одним  із елементів права на справедли-
вий судовий розгляд у цивільному судочинстві. Зважаючи 
на зазначене, нині актуальності набуває дослідження під-
ходів Європейського  суду  з прав людини  (далі  – ЄСПЛ) 
щодо  визначення  підходів  до  оцінки  неупередженості 
суду з метою приведення національного процесуального 
законодавства та практики правозастосування у відповід-
ність до міжнародних стандартів у цій сфері. 

Метою статті  є  дослідження  підходів,  сформова-
них у практиці ЄСПЛ щодо тлумачення та  застосування 
п. 1 ст. 6 ЄКПЛ у некримінальній сфері, стосовно функ-
ціональної  неупередженості  суду  у  випадках  повторної 
участі судді у розгляді справи між сторонами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
неупередженості  суду  досліджувалися  у  працях  таких 
вітчизняних і зарубіжних учених, як Н.М. Грень, Дж. Леуб-
сдорф,  А.В.  Лужанський,  М.  Марбес,  І.Ю.  Татулич, 
Т.І.  Фулей  та  іншв.  Водночас  питанням  функціональної  
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неупередженості  суду  у  випадках  повторної  участі  судді 
у  розгляді  справи  між  сторонами  в  контексті  гарантій 
п. 1 ст. 6 ЄКПЛ та принципу верховенства права увага на 
сторінках наукової літератури не приділялася.

Загальні підходи до неупередженості суду у прак-
тиці ЄСПЛ. Неупередженість суду визнається невідділь-
ним  елементом  права  на  справедливий  судовий  розгляд 
у  європейській  системі  захисту  прав  людини.  Ключо-
вим  у  цьому  контексті  для  національного  правопорядку 
є  тлумачення  вимоги  неупередженості  суду  в  контексті 
п. 1 ст. 6 ЄКПЛ. ЄСПЛ у своїй прецедентній практиці нео-
дноразово зауважував, що неупередженість судді означає 
відсутність його передсудів та необ’єктивності,  і  її наяв-
ність або відсутність може бути встановлена різними спо-
собами. ЄСПЛ наводить два критерії для перевірки неупе-
редженості суду в конкретній справі: а) суб’єктивний, що 
враховує особисті переконання та поведінку конкретного 
судді, тобто чи мав суддя будь-які особисті упередження, 
або чи був він об’єктивним у цій справі; б) об’єктивний, 
що перевіряється шляхом встановлення того, чи забезпе-
чив сам суд, а також конкретний склад суду у справі, неза-
лежно від персональної поведінки будь-кого з його членів, 
достатні  гарантії  для  виключення  будь-яких  обґрунтова-
них  сумнівів  щодо  його  неупередженості  [2].  Зазначене 
свідчить, що неупередженість має одночасно існувати як 
фактично (суб’єктивний тест), так і має бути забезпечена 
її розумна видимість (об’єктивний тест) [3].

Водночас  ЄСПЛ  неодноразово  зазначав,  що  між 
суб’єктивною та об’єктивною неупередженістю немає чіт-
кого розмежування, адже поведінка судді одночасно може 
викликати не  лише об’єктивні  сумніви  в  його неуперед-
женості з погляду стороннього спостерігача (об’єктивний 
критерій), однак і може бути пов’язана з питаннями осо-
бистих  переконань  судді  (суб’єктивний  критерій)  [4]. 
У тих випадках, коли докази для спростування презумпції 
суб’єктивної  неупередженості  судді  отримати  складно, 
додаткову  важливу  гарантію  становить  собою  вимога 
об’єктивної неупередженості. Отже, ЄСПЛ визнає склад-
ність отримання доказів суб’єктивної упередженості, тому 
в більшості справ, які стосуються питання упередженості 
суду, ЄСПЛ фокусується на об’єктивному тесті [5]. Під час 
визначення того, чи мало місце порушення вимоги неупе-
редженості суду, думка заінтересованої особи є важливою, 
однак не має вирішального значення. Вирішальним є те, чи 
можна вважати побоювання особи в упередженості судді 
об’єктивно обґрунтованим у кожній конкретній справі [6]. 

Поряд із виокремленням суб’єктивного та об’єктивного 
тесту  неупередженості  у  справі  “Kyprianou v. Cyprus” 
ЄСПЛ також звернув увагу на два додаткових критерії для 
визначення упередженості суду в конкретній справі: функ-
ціональний і персональний. Зокрема, ЄСПЛ зазначив, що 
аналіз практики ЄСПЛ дає змогу виокремити дві можливі 
ситуації, в яких виникає питання про суддівську уперед-
женість. Перша  ситуація  за  своєю  природою  є  функціо-
нальною: у цьому випадку персональна поведінка судді не 
ставиться під сумнів, однак, наприклад, виконання в про-
вадженні  різних  функцій  однією  і  тією  ж  особою,  або 
ієрархічні або інші зв’язки з іншими учасниками процесу 
об’єктивно  виправдовують  побоювання  в  упередженості 
суду, які не відповідають вимогам стандартів ЄКПЛ від-
повідно  до  об’єктивного  тесту.  Друга  ситуація  має  пер-
сональний характер і походить із поведінки суддів у кон-
кретній справі [4]. 

Аналіз  практики  ЄСПЛ  дає  змогу  виокремити  різні 
підстави, наявність яких може ставити під сумнів функ-
ціональну неупередженість суду. Одним із таких випад-
ків є попередня участь судді у розгляді справи між тими 
самими сторонами, що визнається в тій чи іншій інтер-
претації підставою для відводу судді в цивільному про-
цесуальному  праві  у  всіх  правопорядках.  Численною 
є  і  практика  ЄСПЛ щодо  цього  питання, що  дає  змогу 

розрізняти два випадки: а) повторне залучення судді до 
розгляду  однієї  і  тієї ж  справи між  тими ж  сторонами; 
б)  повторне  залучення  судді  до  розгляду  різних  справ 
між тими ж сторонами, що можуть як бути, так і не бути 
пов’язаними між собою.

Повторне залучення судді до розгляду однієї і тієї 
ж справи між тими ж сторонами. Зазначена  катего-
рія справ є найбільш чисельною та передбачає перевірку 
об’єктивної неупередженості суддів, які вже брали участь 
у справі на попередніх стадіях цивільного судочинства або 
вирішували певні процесуальні питання на досудових ста-
діях. У найбільш ранній практиці ЄСПЛ доходив висно-
вку,  що  повторна  участь  судді  у  розгляді  справи  в  суді 
вищої інстанції, якщо останній брав участь у розгляді цієї 
справи в суді нижчої інстанції, суперечить п. 1 ст. 6 ЄКПЛ. 
Проте  із  часом  зазначений підхід  був  змінений, і ЄСПЛ 
почав  спиратися  на  те,  що  сама  лише  повторна  участь 
судді в одній  і  тій самій справі  автоматично не свідчить 
про порушення вимоги неупередженості  [7]. Визначення 
того, чи становить участь одного і того ж судді на різних 
стадіях  цивільного  судочинства  порушення  вимоги  неу-
передженості  суду,  здійснюється ЄСПЛ на  основі  дослі-
дження конкретних обставин справи та з урахуванням пра-
вил цивільного судочинства, що є застосовними до такої 
справи  [8].  Для  констатації  порушення  п.  1  ст.  6  ЄКПЛ 
необхідно  з’ясувати,  по-перше,  які  функції  виконував 
суддя в першому та другому провадженнях, по-друге, чи 
був  близький  зв’язок  між  питаннями,  які  вирішувалися 
під час проваджень у судах різних інстанцій.

Варто зазначити, що законодавство зарубіжних держав 
по-різному  вирішує  питання  щодо  можливості  повтор-
ної  участі  судді  у  розгляді  справи. Наприклад,  у Німеч-
чині у процесуальному законодавстві є пряма вказівка на 
неможливість участі судді лише під час перегляду рішення 
у судах вищої інстанції, яке було винесене за участі судді, 
натомість  усі  інші  випадки  попереднього  залучення  не 
є  підставою  для  відводу  [9,  c.  890],  аналогічне  регулю-
вання має місце в Кодексі США (U.S. Code) та в законо-
давстві деяких канадських провінцій.

Водночас перелік ситуацій, які можуть викликати сум-
ніви щодо  неупередженості  судді  через  його  попередню 
участь  у  справі,  є  значно  ширшим  і  включає:  а)  участь 
судді  у  складі  колегії  суддів  вищої  інстанції,  що  пере-
глядає судове рішення, в ухваленні якого він брав участь 
у судах нижчих інстанцій; б) участь судді, що брав участь 
у  розгляді  справи,  у  розгляді  скарги  в  Конституційному 
Суді;  в)  участь  судді,  який розглядав  справу  в  суді ниж-
чої інстанції, у процедурі допуску до оскарження рішення 
до суду вищої інстанції; г) участь у розгляді справи судді, 
що раніше ухвалював певні процесуальні рішення до від-
криття провадження у справі; ґ) участь у розгляді справи 
судді, що ухвалив рішення, після її повернення на новий 
розгляд  судом вищої  інстанції;  д)  участь  судді  у  новому 
розгляді  справи  в  цій  самій  інстанції  з  причин,  що  не 
пов’язані  з  інстанційним переглядом справи  (скасування 
заочного  рішення,  судового  наказу,  перегляд  за  ново-
виявленими  обставинами);  е)  участь  суддів  найвищого 
судового  органу,  які  розглядали  справу  в  касаційному 
провадженні, у повторному розгляді справи, що є екстра-
ординарним видом перегляду у розширеному складі суду 
найвищої інстанції, наприклад повторній касації.

Перша  група  справ  є  найбільш  чисельною,  і  у  ній 
ЄСПЛ  дотримується  загального  підходу,  відповідно  до 
якого суддя, який брав участь у розгляді справи по суті або 
перегляді судового рішення в нижчих інстанціях, не може 
брати участь у розгляді справи в судах вищих інстанцій, 
адже протилежне призвело б до ситуації, коли судді мали 
б вирішувати питання про законність та обґрунтованість 
своїх же рішень. Серед  іншого, у  зазначеній групі справ 
ЄСПЛ знаходив порушення у випадках, коли: а) до складу 
суду  апеляційної  інстанції,  що  розглядав  апеляційну 
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скаргу  заявника  на  рішення  суду  першої  інстанції,  вхо-
див суддя, що ухвалив відповідне рішення [10]; б) суддя, 
яка входила до складу колегії суддів касаційної  інстанції 
у справі заявника, була також суддею-доповідачем під час 
апеляційного  перегляду  цієї  справи  [11];  г)  двоє  суддів, 
які входили до складу суду у справі заявника, в минулому 
вже  брали  участь  у  розгляді  його  справи  в  суді  першої 
інстанції та у Верховному Суді  [12];  ґ) одні  і ті ж особи 
брали участь у розгляді справи заявника у Дисциплінарній 
раді (Disciplinary Council) в першій та апеляційній інстан-
ції  [13]  тощо.  При  цьому  варто  зауважити,  що  в  таких 
випадках не має  значення строк, який минув  із моменту 
участі  судді  у  провадженні.  Наприклад,  у  справі  “Perus 
v. Slovenia” суддя-доповідач у справі заявника в касацій-
ній інстанції був головуючим під час апеляційного пере-
гляду справи у Високому Суді (the Higher Court) за дев’ять 
років до касаційного перегляду, проте зазначений факт був 
визнаний таким, що становить порушення п. 1 ст. 6 ЄКПЛ, 
незважаючи на значний строк, який пройшов між розгля-
дом справи в апеляційному та касаційному порядку [14].

Окремо  слід  звернути  увагу  також  на  те,  що  забо-
рона повторної участі у справі поширюється не лише на 
випадки перегляду справи в судах вищої інстанції, однак 
і  на  випадки  подальшого  розгляду  справи  в  конститу-
ційній  юрисдикції.  Наприклад,  у  справі  “Hit D.D. Nova 
Gorica v. Slovenia” порушення було визнано через те, що 
один  із  суддів  колегії Конституційного Суду,  яка  розгля-
дала справу заявника, раніше брав участь у двох окремих 
слуханнях у Вищому суді з трудових і соціальних спорів 
(Higher Labour and Social Court) під час розгляду апеляцій-
ної скарги заявника [15]. 

Водночас від випадків повторної участі судді під час 
провадження  в  судах  вищих  інстанцій  слід  відрізняти 
випадки, коли суддя, що ухвалив рішення у справі, бере 
участь у процедурі допуску до оскарження в цій же справі. 
З цього приводу ЄСПЛ зазначає, що не є prima facie несу-
місною з вимогами неупередженості суду ситуація, за якої 
один  і  той  самий  суддя  залучений  спочатку  до  розгляду 
справи по суті, а надалі – до провадження щодо допусти-
мості  подання  апеляційної  скарги на це ж рішення  [16]. 
Варто зазначити, що в іноземних державах питання щодо 
допуску  до  оскарження  може  вирішуватися  по-різному: 
самим  судом,  який  ухвалив  рішення,  що  оскаржується, 
або судом вищої  інстанції (суддями, що надалі розгляда-
тимуть  відповідну  скаргу,  або ж  суддями, призначеними 
виключно  для  вирішення  питання  про  допуск  до  оскар-
ження).  До  таких  справ  ЄСПЛ  застосовує  диференційо-
ваний підхід  і  звертає  особливу  увагу на  зміст  процесу-
альних  дій  під  час  процедури  допуску  до  оскарження, 
розрізняючи дві  ситуації:  у першому випадку процедура 
допуску  до  оскарження  обмежується  розглядом  питань 
дотримання  процесуальних  вимог  до  форми  та  змісту 
скарги, натомість у другому – прийнятність скарги може 
оцінюватися  з  урахуванням  критерію  обґрунтованості 
такої скарги. Особливо важливо в цьому контексті визна-
чити, чи  зв’язок між матеріально-правовими питаннями, 
вирішеними в рішенні по суті справи, та питаннями при-
йнятності  апеляційної  скарги  на  це  рішення  є  настільки 
близькими,  щоб  породжувати  сумніви  в  упередженості 
суддів [8]. 

Відповідно,  в  першому  випадку  застосовується  менш 
суворий підхід, і суддя, що ухвалював рішення, може брати 
участь  у  процедурі  допуску  до  оскарження.  Наприклад, 
у справі «Warsicka v. Poland» суддя-доповідач, який входив 
до складу суду у справі заявниці в апеляційній інстанції, був 
також і суддею-доповідачем під час розгляду в тому ж суді 
питання про допустимість касаційної скарги у цій справі. 
Аналізуючи  зазначену ситуацію, ЄСПЛ звернув особливу 
увагу на характер процесуальних питань, які вирішуються 
під  час  допуску  касаційної  скарги до провадження  в  суді 
касаційної  інстанції  відповідно  до  норм  національного 

законодавства,  зауваживши,  що  суддя  мав  оцінити  лише 
дотримання заявником вимог процесуального права щодо 
прийнятності касаційної скарги, що не передбачало необ-
хідність  оцінки  правильності  застосування  норм  матері-
ального права судом апеляційної інстанції, а,отже, не було 
порушення вимог п. 1 ст. 6 ЄКПЛ [8]. Аналогічних висно-
вків ЄСПЛ доходив і в інших справах [17]. 

Водночас  порушення  було  визнано  у  випадках,  коли 
процедура  допуску  до  оскарження  враховувала  необхід-
ність оцінки обґрунтованості скарги заявника, що містить 
елементи оцінки законності судового рішення. Наприклад, 
у справі San Leonard Band Club v. Malta заявник скаржився 
на  упередженість  складу  суду,  що  розглядав  його  кло-
потання про повторну  апеляцію  з  питань права,  адже  до 
нього входили ті ж судді, які розглядали справу в апеляцій-
ній  інстанції. Особливе  значення  в цьому контексті мала 
та  обставина, що  клопотання  заявника  обґрунтовувалося 
неправильним  застосуванням  норм  матеріального  права, 
і  судді, що його розглядали, мали вирішити питання про 
наявність підстав для перегляду під час вирішення питання 
щодо допуску до провадження, тобто, по суті, мали вирі-
шити питання про законність свого ж рішення [18].

ЄСПЛ  також  звертає  увагу  на  те, що  сам факт  того, 
що суддя ухвалював певні рішення до порушення справи 
в суді, наприклад вирішував питання щодо забезпечення 
позову до  відкриття провадження у  справі,  не породжує 
об’єктивних  побоювань  в  його  безсторонності.  У  цьому 
випадку важливими є обсяг і характер заходів, що вжива-
ються  суддею до  судового розгляду  [19]. Сам факт  того, 
що суддя має детальне знання обставин справи, не ство-
рює жодної упередженості щодо нього, яка б робила його 
небезстороннім  щодо  процесу  розгляду  справи  по  суті. 
Попередній  аналіз наявної  інформації  також не  свідчить 
про те, що остаточне рішення буде прийняте упереджено. 
Що  є  важливим,  то  це  те, що  аналіз,  який  здійснюється 
під час розгляду справи по суті, має базуватися на дослі-
джених доказах та аргументах, які були наведені під час 
слухань [20]. 

Крім  того,  допустимим  уважається  також  повторна 
участь судді у розгляді справи в цьому ж суді з причин, що 
не пов’язані з інстанційним переглядом справи, зокрема, 
йдеться про повторну участь судді у розгляді справи після 
скасування  заочного  рішення,  судового  наказу,  перегляд 
за  нововиявленими  обставинами.  Наприклад,  у  справі 
“Thomann v. Switzerland”  ЄСПЛ  визнав  допустимою 
повторну  участь  суддів,  що  ухвалили  заочне  рішення 
у  кримінальній  справі  заявника,  у  новому  розгляді  його 
справи після скасування цього рішення, зауваживши, що 
протягом нового розгляду справи суддям була надана нова 
та вичерпна інформація щодо суті справи, і їхнім завдан-
ням  не  була  оцінка  та  визначення  їхніх  власних можли-
вих помилок під час попереднього розгляду справи [21]. 
Незважаючи на те, що зазначена справа стосувалася кри-
мінального  провадження,  аналогічний  підхід  може  бути 
застосований і в цивільному судочинстві. 

Окремо в цьому контексті  слід  також звернути увагу 
на  проблему  повторної  участі  суддів  найвищої  інстан-
ції, що розглядали справу в касаційному або ревізійному 
порядку, у перегляді справи зазначеним судом, що вимагає 
розширеного  складу  суду,  наприклад,  під  час  повторної 
касації  з  питань  права.  Зокрема,  у  справі  “Fazli Aslaner 
v. Turkey” ЄСПЛ розглядав питання про неупередженість 
трьох членів Загальної Асамблеї суду (General Assembly), 
яка розглядала його повторну касаційну скаргу  з питань 
права,  адже  зазначені  судді  ухвалили  рішення  у  справі 
заявника  за  результатами  касаційного перегляду,  а  отже, 
вже висловили свою думку з приводу зазначеної справи. 
ЄСПЛ,  ухвалюючи  рішення  в  цій  справі,  звернув  увагу 
на  те,  що  в  подібних  ситуаціях  слід  звертати  увагу  на 
такі фактори, як: а) природа питань, які розглядалися під 
час першого та другого провадження, зокрема, чи можна  
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вважати, що «питання,  з якими судам доводилося послі-
довно мати справу, були подібними або принаймні такими, 
що різниця між ними була незначною»; б) кількість суддів, 
які беруть участь у новому розгляді справи; в) роль суд-
дів, які брали участь у розгляді справи, під час нового роз-
гляду справи. У цій справі ЄСПЛ зазначив, що кількість 
суддів  або  їхня  пропорція  не  є  визначальною  для  вирі-
шення питання щодо об’єктивної неупередженості, адже 
кількісні параметри не мають суттєвого значення через те, 
що були відсутні нагальні підстави, які б робили необхід-
ною участь зазначених суддів із правом голосу виключно 
необхідною в цьому провадженні. Крім того, одна із трьох 
суддів, що повторно брали участь у цій справі, була голо-
вуючою  Асамблеї  та,  відповідно,  вела  дискусії  під  час 
провадження, що становить додаткову обставину, яка ста-
вить під сумнів неупередженість суду. Як наслідок, на під-
ставі двох зазначених факторів, ЄСПЛ визнав порушення 
п. 1 ст. 6 ЄКПЛ [22]. В інших справах ЄСПЛ також зна-
ходив  порушення  вимоги  неупередженості,  коли  судді, 
які  повторно  брали  участь  у  розгляді  справи,  становили 
велику частину складу суду під час повторного розгляду 
або виконували обов’язки голови такого органу або судді-
доповідача на засіданні [23–25]. Водночас в інших справах 
ЄСПЛ  відхиляв  подібні  скарги  через  незначну  кількість 
суддів у складі палати під час нового розгляду за умови, 
що судді ухвалювали рішення більшістю голосів [26]. 

Повторна участь судді у розгляді іншої справи між 
тими ж сторонами. У межах зазначеної категорії справ 
слід  розрізняти  ситуації,  коли  справи  за  участю  одних 
і тих же сторін не пов’язані між собою, та ситуації, коли 
справи пов’язані між собою. У першому випадку повторна 
участь  судді  не  викликає  сумнівів.  Наприклад,  у  справі 
“Khoniakina v. Georgia”  ЄСПЛ  зауважив, що  один  лише 
факт  того, що  дві  справи щодо пенсійного  забезпечення 
заявниці  розглядалися  колегіями,  до  яких  входила  одна 
і та сама суддя, не свідчить про порушення п. 1 ст. 6 ЄКПЛ, 
адже,  незважаючи на  те, що  справи  заявниці  були поєд-
нані тематично, це не перетворює  їх на «одну й ту саму 
справу» або «одне й те саме рішення», адже вони стосува-
лися різних обставин і правових норм [27]. 

Натомість  участь  одного  судді  у  двох  судових  про-
вадженнях,  які  стосуються  одних  і  тих  самих  обставин 
справи, може в певних випадках ставити під сумнів суд-
дівську  безсторонність.  Наприклад,  у  справі  “Indra v. 
Slovakia”  заявник  скаржився  на  упередженість  Верхо-
вного  Суду,  адже  один  із  суддів,  що  входив  до  колегії, 
яка відхилила його касаційну скаргу, до цього входив до 
складу суду, який відхилив апеляційну скаргу на рішення 
суду першої інстанції у справі, де він також був стороною. 
При цьому ці дві справи були пов’язані між собою: перша 
справа стосувалася звільнення заявника у 1982 р., а друга – 
визнання його звільнення незаконним як такого, що здій-
снене через політичні переконання, на основі Додаткового 
судового  акта  щодо  реабілітації  в  1985  р.  Розглядаючи 
зазначену справу, ЄСПЛ зробив висновок про обґрунтова-
ність сумнівів заявника в неупередженості суду, адже оби-
два провадження вимагали з’ясування одних і тих самих 
фактичних обставин,  і перевірка  звільнення на відповід-
ність  критеріям  зазначеного  нормативно-правового  акта 
могла фактично потягти переоцінку висновків, здійснених 
у першому провадженні [7]. 

Водночас іншу позицію ЄСПЛ зайняв у рішенні “OOO 
Vesti and Ukhov v. Russia”.  У  цій  справі  позивачем  було 

пред’явлено позов до редакції газети та автора статті про 
захист  честі,  гідності  та  ділової  репутації.  Зважаючи  на 
те, що другий відповідач – автор статті – був невідомим, 
позовні  вимоги  були  роз’єднані,  і  провадження  у  справі 
щодо другого відповідача було зупинене. Після ухвалення 
рішення у справі першого заявника – газети, та в період 
розгляду касаційної скарги на це рішення, другий заявник 
повідомив про те, що він є автором статті, після чого про-
вадження за вимогами до автора було відновлене, і надалі 
було  ухвалене  рішення.  Заявники  у  справі  скаржилися 
на те, що розгляд обох справ одним і тим самим суддею 
ставить під сумнів його неупередженість у другому про-
вадженні,  адже  в  першому  провадженні  він  вже  встано-
вив фактичні обставини, які свідчили про наявність вини 
заявників. ЄСПЛ у цій справі зауважив, що суддя не робив 
жодних  висновків  про  наявність  вини  автора  статті  під 
час  першого  провадження,  він  також  не  використовував 
жодних  виразів,  які  дали  б  змогу  стверджувати,  що  він 
уже сформував наперед своє  ставлення до автора статті, 
суддя не був  зв’язаний своїм рішенням у першій справі, 
та  друге  провадження  було  проведене  з  дотриманням 
вимог  змагальності  з  наданням  заявникові  можливості 
надати  докази  та  представити  свою  позицію.  Зважаючи 
на  зазначене,  ЄСПЛ  констатував  відсутність  порушення 
п. 1 ст. 6 ЄКПЛ у цій справі [28]. 

Висновки. Неупередженість  суду  визнається  невід-
дільним елементом права на справедливий судовий розгляд 
у цивільних  справах у  контексті  п.  1  ст.  6 ЄКПЛ. ЄСПЛ 
у своїй практиці спирається на розрізнення суб’єктивного 
та  об’єктивного  критеріїв  неупередженості  суду,  а  також 
виокремлює функціональну та персональну упередженість 
як додаткові критерії неупередженості. Однією із ситуацій, 
коли може бути порушена функціональна неупередженість 
суду  з  погляду  об’єктивного  тесту,  є  випадки  повторної 
участі судді у розгляді справи між сторонами, серед яких 
можна  виокремити  такі:  а)  повторне  залучення  судді  до 
розгляду однієї і тієї ж справи між сторонами; б) повторне 
залучення судді до розгляду різних справ між тими ж сто-
ронами, що можуть як бути, так і не бути пов’язаними між 
собою.  У  першому  випадку  абсолютною  підставою  для 
відводу судді визнається лише повторна участь судді, що 
розглядав справу в суді нижчої інстанції, у розгляді справи 
в судах вищих інстанцій. Водночас участь судді у вчиненні 
окремих  процесуальних  дій  до  відкриття  провадження 
у справі, участь судді, що ухвалив рішення у справі, у про-
цедурі допуску до оскарження, повторний розгляд справи 
суддею, не зумовлений скасуванням судового рішення вна-
слідок  інстанційного  перегляду,  не  свідчать  автоматично 
про  наявність  неупередженості  суду  та  не  виключають 
повторної участі судді у провадженні між сторонами. Вод-
ночас особлива увага має бути звернена на ситуації, коли 
ЄСПЛ знаходить порушення вимог неупередженості суду 
у випадках повторної участі судді у справах між сторонами, 
які пов’язані між собою, зокрема випливають із однакових 
обставин, адже зазначені ситуації можуть викликати сум-
ніви в неупередженості судді з погляду стороннього спо-
стерігача. Зазначене має велике значення для вітчизняної 
практики  застосування  відводів,  адже  зазначена  підстава 
не передбачена прямо як підстава для відводу в ЦПК, однак 
може  бути  застосована  в  контексті  п.  5  ч.  1  ст.  36 ЦПК, 
що однією  з  підстав  для  відводу  визнає  наявність  інших 
обставин,  які  викликають  сумнів  в  неупередженості  або 
об’єктивності суді.
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Збалансування різнорідних інтересів, зокрема публічних і приватних, у правовому регулюванні є необхідною умовою гармонійного 
розвитку як суспільства, так і окремого індивіда, а також основою ефективності функціонування держави. При цьому право, спрямоване 
на встановлення балансу в суспільстві, саме повинно бути збалансованим. Баланс як динамічна узгодженість охоплює своїм змістом: 
узгодженість публічного і приватного права, баланс джерел права, баланс між рівнями правосвідомості, узгодженість між елементами 
правової системи. Із проблемою забезпечення балансу інтересів тісно пов’язана проблема дисбалансу інтересів і конфлікту інтересів. 
Правовий дисбаланс – це дисгармонія, неузгодженість, явище, яке проявляється на різних рівнях і в різних формах. Однією з таких 
форм є колізія. А оскільки право (і законодавство) є динамічною системою, то в ньому часто виникають моменти дисбалансу та, відпо-
відно, з’являються колізії. Під конфліктом інтересів у праві розуміється правова ситуація (суспільні відносини), що позначає протиріччя 
(зіткнення) між інтересами. Зокрема, сьогодні ми все частіше стикаємося із ситуацією, коли інтереси суб’єктів «зважуються» на терезах 
громадської безпеки, доцільності, стратегічних завдань, національних інтересів. Важливо враховувати той факт, що конфлікт інтересів 
притаманний не тільки правовим і неправовим інтересам, а й виключно легітимним, але конкуруючим інтересам. Держава має засоби 
і відповідні можливості для створення оптимальних умов у процесі реалізації балансу приватних і публічних інтересів. Більшість країн 
вдаються до підтримки балансу інтересів між учасниками інноваційного процесу, що передбачає заохочення активності авторів. Зазви-
чай використовуються три типи стимулів для авторів: 1) плата за створення та використання винаходу; 2) податкові пільги; 3) спеціальні 
переваги, пов’язані з патентуванням. Оскільки право не може охопити своїм регулюванням усі відносини, величезне значення в процесі 
забезпечення балансу інтересів має діяльність судових органів, зокрема практика Європейського суду з прав людини.

Ключові слова: баланс, дисбаланс, колізія, конфлікт, інтереси, інтелектуальна власність.

Balancing diverse interests, in particular public and private, in legal regulation is a necessary condition for the harmonious development of 
both society and the individual, as well as the basis for the effective functioning of the state. At the same time, the right aimed at establishing 
a balance in society must be balanced. Balance as a dynamic consistency covers its content: consistency of public and private law; balance 
of sources of law; balance between levels of legal awareness; coherence between the elements of the legal system. Closely related to the 
problem of ensuring a balance of interests is the problem of imbalance of interests and conflict of interest. Legal imbalance – a disharmony, 
inconsistency, a phenomenon that manifests itself at different levels and in different forms. One such form is collision. And because law (and 
legislation) is a dynamic system, there are often moments of imbalance and, consequently, conflicts. Conflict of interests in law means a 
legal situation (social relations), which means a contradiction (conflict) between interests. In particular, today we are increasingly faced with  
a situation where the interests of the subjects are “weighed” on the scales of public safety, expediency, strategic objectives, national interests. 
It is important to take into account the fact that conflicts of interest are inherent not only in legal and non-legal interests, but also in exclusively 
legitimate but competing interests. The state has the means and appropriate opportunities to create optimal conditions in the process of 
implementing the balance of private and public interests. Most countries resort to maintaining a balance of interests between the participants in 
the innovation process, which involves encouraging the activity of authors. There are usually three types of incentives for authors: 1) payment 
for the creation and use of the invention; 2) tax benefits; 3) special benefits associated with patenting. As the law cannot cover all relations 
by its regulation, the activity of judicial bodies, in particular the case law of the European Court of Human Rights, is of great importance in the 
process of ensuring the balance of interests.

Key words: balance, imbalance, conflict, interests, intellectual property.

Постановка проблеми. Проблема  пошуку  балансу 
інтересів у праві була і залишається актуальною у всі часи. 
Це одне  із ключових завдань, яке право покликане вирі-
шувати  своїм  інструментарієм.  Баланс  між  приватними 
та суспільними інтересами не є новою темою і для права 
інтелектуальної власності, адже обмеження та процедури 
формалізації,  передбаченні  чинною  системою  регулю-
вання (наприклад, встановлення строку охорони, випадки 
примусового ліцензування, вільного використання тощо), 
мають  на меті  саме  досягнення  балансу між  інтересами 
правовласників  і  суспільства.  Тому  йдеться  лише  про 
актуалізацію цього питання у  зв’язку  з новими умовами 
здійснення  прав  інтелектуальної  власності  та  новими 
викликами в сучасному інформаційному суспільстві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блема  інтересів  та  їхнього  співвідношення  у  різні  часи 
досліджувалася  у  роботах  таких  учених,  як:  І.  Берес-
това,  С.  Братусь,  І.  Венедіктова,  О.  Вінник, О.  Власова, 
В.  Грибанов,  Ю.  Гамбaров,  В.  Горбунов,  Ю.  Євтушко, 
А. Кубко, О. Малько, С. Михайлов, О. Осипов, М. Пер-
шин, І. Покровський, В. Субочев, Ю. Тихомиров, О. Хари-
тонова, Є. Харитонов, В. Чиркін, Г. Шершеневич, Л. Явич. 

Аналіз  проблемних  аспектів  понять  «баланс»,  «дисба-
ланс»,  «конфлікт»,  «колізія»,  «справедливість»  і  «про-
порційність» трапляється у роботах таких науковців,  як: 
Н.  Блажівська, В. Вайпан, С. Погребняк, М. Пресняков, 
А. П’янкова, М. Савчин, С. Шевчук, М. Шугуров та інші.

Метою статті є  аналіз  дихотомії  «баланс  –  дисба-
ланс» інтересів суб’єктів права інтелектуальної власності, 
а  також  дослідження  проблемних  аспектів  забезпечення 
балансу інтересів на практиці.

Виклад основного матеріалу. Насамперед слід заува-
жити, що сьогодні в Україні відсутнє легальне визначення 
категорії  «інтерес».  Однак  законодавець  активно  нею 
оперує. У Конституції України  «інтерес»  застосовується 
в широкому сенсі. Прикладом є статті 18, 32, 34, 35, 36, 
39, 41, 44, 79, 89, 104, 121, 127, 140, які наголошують на 
національних  інтересах,  інтересах національної безпеки, 
економічного  добробуту,  територіальної  цілісності,  гро-
мадського  порядку,  здоров’я  та  моральності  населення, 
політичних,  економічних,  соціальних,  культурних  інте-
ресах, інтересах суспільства, інтересах усіх співвітчизни-
ків,  інтересах громадянина,  інтересах держави, спільних 
інтересах територіальних громад сіл, селищ і міст тощо.  
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Вказуючи  на  наявність  таких  інтересів,  Конституція 
України  підкреслює  необхідність  їхнього  забезпечення 
(стаття 18), задоволення (стаття 36) чи захисту (статті 44, 
127)  [1].  Цивільний  кодекс  України  згадує  про  інтереси 
147 разів, зокрема, серед засад цивільного законодавства 
(принцип судового захисту цивільного права та інтересу) 
як об’єкт захисту (кожна особа має право на захист свого 
інтересу,  який  не  суперечить  загальним  засадам  цивіль-
ного законодавства) та ін. [2]. А Цивільний процесуальний 
кодекс України відносить захист прав, свобод та інтересів 
фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, держав-
них та суспільних інтересів у спосіб, визначений законом 
або  договором,  до  способів  захисту,  які  застосовуються 
судом в процесі цивільного судочинства [3].

Вимога  дотримання  балансу  інтересів  –  це  один  із 
базових критеріїв оцінки правотворчих рішень у практиці 
Конституційного  Суду  України  та  Європейського  суду 
з прав людини (далі ЄСПЛ). При цьому слід мати на увазі, 
що поняття «баланс інтересів» – не те ж саме, що просте 
примирення на тих чи інших умовах більшості і меншості, 
держави  і  особистості. Це поняття набагато  змістовніше 
і глибше [4]. Загалом, баланс – це складне, багаторівневе 
та багатоаспектне явище. В юридичній науці трапляються 
різні підходи до розуміння балансу у праві: 1. Баланс як 
правова  ідея  (полягає у  збалансованості правового регу-
лювання). 2. Баланс як принцип (виступає як практичний 
орієнтир,  зокрема,  для  законодавця).  У  межах  цивіліс-
тики,  до  прикладу,  правовий  баланс  проявляється  крізь 
призму однієї з основних засад цивільного судочинства – 
принцип пропорційності. 3. Баланс як цінність. У цьому 
випадку  передбачається  зіставлення  належного  балансу 
(який  необхідно  обґрунтувати  на  доктринальному  рівні) 
та  дійсного  стану  узгодженості  правового  регулювання 
[5, с. 91]. 

Загалом,  баланс  є  правовим  континуумом,  у  якому 
загалом  нічого  не  зменшується  і  не  додається,  а  лише 
перетікає з однієї форми в іншу, без шкоди для загального 
обсягу.  Інакше  кажучи,  пріоритет  інтересів  особистості 
зовсім не означає, що інтереси суспільства відкидаються 
як  щось  консервативне  і  застаріле.  Навпаки,  значення 
публічних  інтересів  не  повинно  применшуватися,  але 
може адаптовуватися, змінюючи форму свого прояву і реа-
лізації. Тобто відступ від публічних інтересів на користь 
індивідуальних  і  приватних  завжди  має  той  чи  інший 
спосіб  бути  компенсованим,  і,  навпаки,  будь-яке  змен-
шення  сфери  застосування  будь-якого права  особистості 
обертається посиленням іншого, пов’язаного з ним права. 
У цьому і полягає сутність балансу інтересів [4]. 

На  думку  зарубіжного  дослідника-філософа М. Шугу-
рова, «баланс повинен розумітися не як нерухома рівно-
вага,  а  як  рухома  узгодженість,  яка  передбачає  перш  за 
все  узгодженість  інтересів  і  прагнень  суб’єктів  соціаль-
них відносин, а також <…> узгодженість прав і законних 
інтересів  суб’єктів.  А  поняття  узгодженості  пов’язано 
з поняттям скоординованості [5, с. 90]. Цілком очевидно, 
що встановлення рівноваги інтересів за будь-яких умов не 
може  однозначно  бути  оптимальною  формою,  оскільки 
за певних обставин об’єктивно необхідно встановлювати 
пріоритет  одного  інтересу,  а  отже  –  обмеження  іншого. 
У  зв’язку  із  цим  постає  питання щодо  форм  чи  засобів 
такої оптимізації: балансу, гармонізації, поєднання, комп-
ромісу,  встановлення  рівноваги  публічних  і  приватних 
інтересів у правовому регулюванні [6, с. 520]. До прикладу, 
в  основі  творчої  діяльності  лежать  приватні  інтереси  – 
інтерес  у  самореалізації,  в  духовному  розвитку,  інтерес 
у авторській винагороді тощо. Але в процесі використання 
результатів  творчої  діяльності  автор взаємодіє  з  різними 
суб’єктами права, зокрема і з державою, яка проявляє свій 
інтерес до вказаних результатів. Норми про оформлення 
патентних  прав,  про  державну  реєстрацію  торговельних 
марок  тощо  свідчать  про  присутність  у  цивільно-право-

вому  регулюванні  відносин  щодо  створення  і  викорис-
тання результатів творчої діяльності публічного інтересу 
[7, с. 16].

Баланс  не  означає  повної  гармонії,  стабільності,  від-
сутності  протиріч.  Це  швидше  стан  певної  стабілізації 
та стійкості, яка може мати тимчасовий характер. Цілком 
аксіоматично,  що  право,  спрямоване  на  встановлення 
балансу в суспільстві, саме повинно бути збалансованим 
[5,  с.  90]. Баланс  як рухома узгодженість охоплює  своїм 
змістом таке: узгодженість публічного і приватного права, 
в  основі  якої  баланс  публічних  і  приватних  інтересів; 
баланс форм (джерел) права; баланс між рівнями правосві-
домості; узгодженість між елементами правової системи. 
У цьому  контексті,  наприклад, можна  вказати на  баланс 
усередині галузей права і баланс між галузями, а також на 
баланс між галузями законодавства і баланс у них самих. 
І, звичайно, важливим є уявлення про баланс між законо-
давчими положеннями і юридичною практикою [5, с. 90].

Баланс інтересів є категорією динамічною, а характер 
співвідношення інтересів при цьому залежить від регульо-
ваних суспільних відносин. А.Ф. П’янкова пропонує під 
балансом  інтересів розуміти «такий стан правовідносин, 
в  якому  права  і  обов’язки  сторін  є  відповідними,  і  сто-
рони мають рівні можливості для реалізації  своїх  закон-
них інтересів» [8, с. 15]. У зв’язку з цим висловлювання 
Д.Ю. Шестакова про те, що «особливість інтелектуальної 
власності … полягає в органічній єдності приватного і сус-
пільного, і сутність цієї єдності – у мірі та пропорціях» [9], 
цілком можна застосувати до різних правових сфер. 

Баланс,  у  свою  чергу,  базується  на  певних  засадах, 
основними з яких є такі: 1. Принцип системності балансу. 
Цей принцип передбачає чітку структурну залежність між 
критеріями вимірювання, процедурами складання, спосо-
бами оцінки, методиками розрахунку балансу та об’єктом 
балансування.  Системність  включає  внутрішньострук-
турні  та  зовнішні  залежності  і  полягає  в несуперечності 
структури та змісту. Водночас слід підкреслити, що сис-
темність  балансу  –  це  відносно-раціональний  принцип. 
Його відносність зумовлена динамікою не тільки об’єктів 
балансування,  а  й  стандартів  оцінки  балансу  [10,  с.  66]. 
2.  Принцип  рівноваги,  що  відображає  фактичний  стан 
балансу.  За  допомогою  концепції  балансу-рівноваги 
визначають існування чи ймовірність загрози виникнення 
дисбалансу.  3.  Принцип  пропорційності.  Він  доповнює 
рівновагу.  Пропорційність  балансу  відображає  неодно-
рідність  його  структури  в  політико-правовій  реальності. 
Виділяють  два  типи  пропорційності  в  характеристиці 
балансу: симетричну і асиметричну. У першому випадку 
баланс  являє  собою  модель  статичної  рівноваги,  у  дру-
гому – динамічної [10, с. 67].

Із  проблемою  забезпечення  балансу  інтересів  тісно 
пов’язана  проблема  дисбалансу  інтересів  і  конфлікту 
інтересів.  Оскільки  право  (і  законодавство)  є  такою, 
що  розвивається,  відкритою,  динамічною  системою,  то 
в ньому спонтанно або свідомо виникають моменти неузго-
дженості або дисбалансу, які виявляються і тією чи іншою 
мірою усуваються. Інакше кажучи, правовий дисбаланс – 
це дифузне або багатолике явище, яке проявляється на різ-
них рівнях і в різних формах. Однією із форм прояву цього 
дисбалансу є дисбаланс прав, дисбаланс інтересів, а також 
дисбаланс  прав  і  обов’язків  [5,  с.  93].  Зокрема,  сьогодні 
ми  все  частіше  стикаємося  із  ситуацією,  коли  інтереси 
суб’єктів  «зважуються»  на  терезах  громадської  безпеки, 
доцільності, стратегічних завдань, національних інтересів. 
При цьому подібні суспільні цінності все частіше виступа-
ють як обмежувачі індивідуальної сфери, меж її існування 
і навіть параметрів оцінки правомірності та справедливості 
тих чи інших прагнень приватного суб’єкта [11, с. 51].

Науково-правове  осмислення  дисбалансу  передбачає 
перш  за  все  виявлення  його  причин.  До  правових  при-
чин  слід  віднести  прогалини  у  правовому  регулюванні 
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та  його  невизначеність,  дефекти  в  застосуванні  законо-
давчої техніки, недоліки експертизи законопроєктів, над-
мірно швидку динаміку змін законодавчого матеріалу. Усе 
це деформує як саму правову норму, так і її реалізацію на 
практиці. До  соціальних причин  слід  віднести наявність 
дисбалансу  груп  інтересів,  коли  одна  група  інтересів 
отримує,  на  відміну  від  іншої,  переважне  оформлення 
і  закріплення у вигляді норм права. До ще глибшої при-
чини  можна  віднести  культурно-цивілізаційні  чинники, 
закладені  в  глибинних  шарах  менталітету  народу  і  які 
впливають  на  національний  правовий  менталітет  і  пра-
вову культуру [5, с. 94]. Якщо ж говорити про словникове 
визначення  дисбалансу,  то  цей  термін  позначає  «неврів-
новаженість»,  «нерівність»,  «дисгармонію»,  «невідпо-
відність  величин  або  понять».  Дисбаланс  –  це  завжди 
порушення балансу – реального чи можливого, відхід від 
нього. Як додатковий смисловий відтінок може бути вико-
ристано  поняття  «колізія».  Водночас  колізія  –  це  форма 
дисбалансу. Якщо дисбаланс – це родове, то колізія постає 
як видове поняття [5, с. 91]. До прикладу, захист прав інте-
лектуальної  власності  забезпечується нормами не  тільки 
цивільного  права,  а  й  господарського,  конкурентного 
та  інформаційного права. При цьому норми цих актів не 
завжди збалансовані, що призводить до колізій.

Правовий дисбаланс  слід  розглядати  радше  як неми-
нуче, ніж як випадкове явище, щодо якого має бути виро-
блена система гнучких інструментів реагування, що дають 
змогу  своєчасно  гармонізувати  як  систему  законодав-
ства, так і систему права загалом. До прикладу, з погляду 
панівної  парадигми  чинна  система  регулювання  інте-
лектуальної  власності  повною  мірою  забезпечує  баланс 
між  інтересами  авторів  (правовласників)  і  суспільними 
інтересами. Однак  аналіз  еволюції ціннісних орієнтирів, 
зокрема  те  значення,  яке  набуває  відкритий  доступ  до 
інформації  і  знань,  дає  змогу  зробити висновок про від-
сутність  балансу  і  про  наявність  прихованого  протисто-
яння між інтересами різних груп суб’єктів правовідносин 
у сфері інтелектуальних прав [12, с. 43], тобто має місце 
конфлікт інтересів.

Під конфліктом інтересів у праві розуміється правова 
ситуація  (суспільні  відносини),  що  позначає  протиріччя 
(зіткнення)  між  інтересами  в  приватному  і  публічному 
праві,  за  якої  суб’єкт  права  (фізична  особа,  юридична 
особа,  посадова  особа)  і  (або)  суб’єкти  права  мають 
різні  інтереси  і,  діючи  в  умовах  протистояння,  в  межах 
права відстоюють свої  інтереси. На думку І. Канта, про-
яви  «постійного  протиріччя»,  «розбрату»  виражаються 
в  суперництві,  конкуренції,  змаганні  та  нерідко  призво-
дять  до  руйнівних  проявів.  Водночас  вони  мають  зна-
чення як незамінний стимул активності, енергії – основи 
суспільного прогресу [13, с. 20].

Важливо враховувати той факт, що конфлікт  інтересів 
притаманний не тільки правовим і неправовим інтересам, 
а й конгломерату власне законних, охоронюваних законом 
і  правом  інтересів.  Ідеться  про  виключно  легітимні,  але 
конкуруючі  інтереси покупця  і продавця, боржника  і кре-
дитора,  наймача  і  наймодавця,  споживача  і  товаровироб-
ника, прокурора і адвоката, слідчого і підозрюваного тощо. 
Певною  конфліктністю  характеризуються  і  охоронювані 
законом та правом інтереси громадянина й держави, особи 
й суспільства, акціонера й акціонерного товариства, націо-
нальні і загальнолюдські, приватні і публічні тощо [1].

Держава має всі необхідні засоби і відповідні можли-
вості для створення оптимальних умов у процесі реаліза-
ції балансу приватних і публічних інтересів у соціальних 
правах і обов’язках особистості, адже саме держава може 

системно  врахувати  все,  що  відбувається  у  світі  і  дер-
жаві,  створити  умови  для  більш  раціонального  й  опера-
тивного вирішення проблем, що виникають. До прикладу, 
автор  як фізична  особа  є  економічно  слабкою  стороною 
у  взаємовідносинах  із  третіми  особами  і  потребує  осо-
бливого захисту своїх прав. Отже, основна роль держави 
тут полягає в забезпеченні ефективного захисту інтересів 
авторів (винахідників) за допомогою публічно-правового 
втручання  в  приватноправові  відносини  та  проведення 
політики  патерналізму,  адже  розвиток  інформаційних 
технологій,  відповідно  до  панівної  парадигми,  призво-
дить до ущемлення прав авторів і правовласників, і, отже, 
забезпечення  балансу  між  інтересами  правовласників 
і суспільства вимагає посилення правового захисту  інте-
лектуальних прав [12, с. 17]. Підтримка балансу інтересів 
між усіма, хто створює та використовує об’єкти інтелек-
туальної  власності  (далі  –  ІВ), мабуть,  є  найскладнішим 
питанням  у  всій  системі  сприяння  інноваціям.  Провідні 
країни  світу  в  межах  своєї  державної  політики  розви-
тку  ІВ  розробляють  механізм  для  врахування  інтересів 
усіх  зацікавлених сторін,  таких як держава, бізнес, носії 
прав  і  суспільство.  Автор  є  найбільш  вразливою  сторо-
ною  в  інноваційному  процесі;  дуже  часто  він  відокрем-
люється  від  процесів  виробництва  та  продажу  товарів, 
у  яких  використовується  його  винахід  чи  інша  інтелек-
туальна власність. Отже,  автор  також відокремлений від 
грошових  потоків,  що  надходять  від  продажу  товарів, 
які підлягають охороні. Унаслідок цього більшість країн 
удається до підтримки балансу інтересів між учасниками 
інноваційного процесу, що передбачає заохочення актив-
ності авторів. Зазвичай використовують три типи стимулів 
для авторів: 1) плата за створення та використання вина-
ходу (це питання регулюється, як правило, договором про 
створення об’єкта ІВ). У деяких країнах розмір авторської 
винагороди визначається на законодавчому рівні. Напри-
клад,  у  Білорусі  автори  інтелектуальної  власності  отри-
мують не менше 40 % доходу, отриманого компанією від 
передачі  прав  інтелектуальної  власності  за  договорами; 
2) податкові пільги. Такий механізм доступний у Білорусі, 
Болгарії,  Кіпрі,  Киргизстані,  Литві, Молдові,  Туреччині; 
3)  спеціальні  переваги,  пов’язані  з  патентуванням.  Такі 
пільги  доступні  у  Грузії,  де  школярі  та  студенти  мають 
70  %-знижку,  тоді  як  пенсіонери  мають  90  %-знижку, 
якщо  вони  є  авторами  та  заявниками. У Литві  та  Руму-
нії  патентні  збори  знижуються  на  50 %,  якщо  заявка  на 
патент  на  винахід  або  промисловий  зразок  подається 
фізичною особою від свого імені. Підсумовуючи вищена-
ведене,  можна  зазначити, що  для  більшості  країн  забез-
печення балансу інтересів для всіх сторін є одним із най-
важливіших факторів, які визначають успіх інноваційних 
процесів, що, у свою чергу, визначає динаміку зростання 
національних економік [14].

Висновки. Фундаментом (основою, базою) для забез-
печення справедливого балансу  інтересів суб’єктів зага-
лом  і  суб’єктів права  інтелектуальної власності  зокрема 
повинно виступати законодавство, адже метою правових 
норм  є  узгодження  різнорідних  легітимних  інтересів. 
Однак  право  не  може  охопити  своїм  регулюванням  усі 
відносини (через кількісні, якісні та економічні причини). 
Тому величезне значення в процесі забезпечення балансу 
інтересів має діяльність судових органів. Що ж до сфери 
інтелектуальної власності, то сьогодні в умовах гіперди-
намічного  інформаційного  суспільства  баланс  інтересів 
правовласників,  суспільства  та  держави  може  забезпе-
чити  лише  гнучке  регулювання,  засноване  на  пошуку 
компромісів.
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ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

DETERMINATION OF COPYRIGHT RIGHTS ON THE INTERNET

Чуйко В.О.,
студентка міжнародно-правового факультету

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Стаття присвячена дослідженню питання щодо обсягу авторських прав та особливостей розміщення інформації в Інтернеті. Вста-
новлено розуміння поняття авторського права та його об’єктів у мережі Інтернет. Визначено особливості форм вираження об’єктів інте-
лектуальної власності в цифровому середовищі. Досліджено основні авторські права, які надаються суб’єктами інформаційних відносин 
щодо творів, розміщених у мережі Iнтернет, та особливості їхньої реалізації. Зокрема, розглянуто майнові та особисті немайнові права 
авторів. Проаналізовано судження науковців щодо визначення немайнових прав щодо розміщених в Iнтернеті творів. Окреслено про-
блемні питання, пов’язані дотриманням балансу прав автора та користувачів на твори, розміщені в Iнтернеті. У статті наголошується на 
актуальності вивчення цього питання, оскільки розвиток інформаційної сфери та сучасного суспільства приводить до значного зростання 
ролі інтелектуальної власності та сприяє поширенню обсягу прав у мережі Інтернет як авторів, так і користувачів. Через аналіз положень 
законодавства та теоретичних матеріалів робиться висновок про невизначеність авторських прав у мережі Інтернет на сучасному етапі 
та необхідність вдосконалення законодавчого врегулювання цієї проблеми, оскільки проблема захисту авторських прав у мережі Інтер-
нет є одним із найскладніших і водночас актуальних питань сьогодення. Інтернет-технології дають змогу поширювати різні види інформа-
ції, зокрема об’єкти, які охороняються авторським правом. А це, у свою чергу, може сприяти масовому порушенню авторського права в 
інформаційному просторі. Досліджено міжнародні та національні нормативно-правові акти стосовно визначення змісту авторських прав 
у мережі Iнтернет. Звертається також увага на складнощі реалізації окремих правомочностей авторів, закріплених положеннями чинного 
цивільного законодавства. Окреслено проблемні питання, пов’язані з дотриманням не тільки майнових, але й немайнових прав автора 
на твори, розміщені в Iнтернеті. Надано рекомендації та певні пропозиції для встановлення обсягу прав авторів і користувачів на твори, 
розміщені в Інтернеті, з дотриманням балансу між ними.

Ключові слова: мережа Інтернет, авторські права, майнові права, особисті немайнові права, автор, користувач.

The article is devoted to the study of the scope of copyright and the peculiarities of information placement on the Internet. Understand the 
concept of copyright and its objects on the Internet. The features of the expression of intellectual property objects in the digital environment 
are identified. The basic copyrights provided by the subjects of informational relations concerning the works placed on the Internet and the 
peculiarities of their realization are explored. In particular, the property and personal non-property rights of the authors are examined. Scientists’ 
judgments regarding the determination of non-proprietary rights to works published on the Internet are analyzed. Issues related to the balance of 
author’s and users’ rights to works posted online are outlined. The article emphasizes the relevance of the study of this issue, as the development 
of the information sphere and modern society leads to a significant increase in the role of intellectual property and contributes to the expansion of 
the rights of the Internet both authors and users. The analysis of legal provisions and theoretical materials concludes that copyright on the Internet 
is uncertain at the present stage and the need to improve the legislative regulation of this problem. Because the problem of copyright protection 
on the Internet is one of the most difficult and topical issues of today. Internet technologies allow the dissemination of various types of information, 
including copyrighted objects. And this, in turn, can contribute to a massive violation of copyright in the information space. International and 
national rules on the definition of copyright on the Internet have been explored. Attention is also drawn to the complexity of the exercise of the 
individual powers of authors, enshrined in the provisions of the applicable civil law. Issues related to the observance of not only the proprietary but 
also non-proprietary rights of the author to works published on the Internet are outlined. Guidelines and suggestions are provided to determine 
the extent of the rights of authors and users to works published on the Internet while maintaining balance.

Key words: Internet, copyright, property rights, personal non-property rights, author, user.

Постановка проблеми. В умовах сучасного світу особ-
ливо  великого  значення  набуває  інформація.  При  цьому 
найбільш  зручним  способом  її  одержання  та  передачі 
є  використання  всесвітньої  комп’ютерної  мережі  Інтернет. 
Сьогодні Інтернет став більш важливим джерелом інформа-
ції, порівняно з періодичними друкованими засобами масо-
вої інформації. Він дає широкі можливості для самореалізації 
та розвитку свого потенціалу. Відповідно, постає проблема 
визначення обсягу прав  інтелектуальної власності, що без-
посередньо пов’язане з розвитком Інтернету та зростанням 
його значення в житті суспільства. Особливістю сучасного 
етапу розвитку авторського права є зміна форми вираження 
творів, а тому важливим є визначення також особливостей 
реалізації авторських прав у мережі Інтернет.

Стан опрацювання цієї проблематики.  Питанню 
визначення  обсягу  авторських  прав  у  мережі  Інтернет 
приділили  увагу  такі  науковці,  як  М.М.  Богуславський, 
А.Б.  Гельб,  О.В.  Дзера,  А.С.  Довгерт,  Р.В.  Дроб’язко, 
В.О.  Жаров,  В.I.  Жуков,  Р.А.  Калюжний  тощо.  Неодно-
разово  звертали свою увагу на проблемні питання щодо 
змісту авторських прав у мережі Iнтернет також М.Х. Ліфті, 
О.А. Підопригора, О.О. Підопригора, Р.Б. Шишка та інші.

Метою статті є, по-перше, визначення поняття автор-
ського права та його об’єктів у мережі Інтернет; по-друге, 
дослідження  особливостей  його  реалізації  та  обсягу 
в новому цифровому середовищі.

Виклад основного матеріалу. Авторське право є клю-
човою  галуззю  права  інтелектуальної  власності.  Нині 
в  українському  законодавстві  відсутнє  чітке  визначення 
поняття  «авторське  право»,  але  на  основі  наявних  нор-
мативних  актів  і  доробків  науковців  можна  визначити 
це  поняття  у  двох  аспектах. Наприклад,  в  об’єктивному 
розумінні  авторське  право  –  це  сукупність  цивільно-
правових  норм,  що  регулюють  відносини  зі  створення 
та  використання  творів  науки,  літератури  та  мистецтва. 
А в суб’єктивному – особисті немайнові та майнові права, 
які виникають в автора у зв’язку зі створенням твору та охо-
роняються  законом.  Для  визначення  обсягу  прав  автора 
важливим є його розуміння саме в суб’єктивному значенні. 
Згідно  з  Цивільним  кодексом  України,  автору  належать 
майнові та особисті немайнові права. Зокрема, до майно-
вих прав  належать  такі,  як:  відтворення  (опублікування, 
копіювання, тиражування) твору; розповсюдження твору 
шляхом  продажу  або  відчуження  в  інший  спосіб;  здача 
твору в найом чи у прокат; публічне виконання і публічне 
сповіщення  твору;  публічний  показ  твору;  створення 
похідних творів: творчий переклад, аранжування, адапта-
ція та  інше. Категорія особистих немайнових прав авто-
рів включає: право авторства – право визнаватися автором 
твору;  право  на  ім’я  –  право  використовувати  чи  дозво-
ляти  використовувати  твір  під  справжнім  ім’ям  автора, 
псевдонімом  і без зазначення  імені  (анонімно); право на 
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недоторканність твору – юридичні гарантії захисту твору 
від будь-якого неправомірного редагування, спотворення, 
від посягань на твір, здатних зашкодити честі та репутації 
автора [1, c. 513]. Згідно зі статтею 8 Закону України «Про 
авторське право та суміжні права» об’єктами авторського 
права є такі: літературні та художні твори; лекції, промови, 
проповіді  та  інші  усні  твори;  драматичні,  музично-дра-
матичні  твори;  комп’ютерні  програми;  компіляції  даних 
(бази даних), якщо вони за добором або упорядкуванням 
їхніх  складових  частин  є  результатом  інтелектуальної 
діяльності;  інші  твори. Такий перелік не  є  вичерпним,  а 
тому  різноманіття  форм  вираження  об’єктів  авторського 
права  також  є  необмеженим.  Отже,  законодавством 
регулюються  авторські  права  переважно  на  матеріально 
виражений  твір,  тоді  як  у  цифровому  середовищі  твори 
автора перебувають в електронній формі. Розвиток інфор-
маційної  сфери  зумовив  розширення  форм  існування 
об’єктів авторського права, які вже давно не обмежуються 
виключно фізичними носіями інформації. Сьогодні є фак-
тично дві форми творів: 1) традиційна або письмова, тобто 
така,  що  може  бути  втілена  на  певному  матеріальному 
носії;  2)  цифрова. В  Інтернеті,  як  правило,  розміщені  ті 
об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть бути 
представлені саме в цифровій формі [3, c. 91].

Розглянемо спочатку особливості реалізації майнових 
прав автора в мережі Інтернет. По-перше, автору нале-
жить виключне право на використання твору. Це означає, 
що жодна особа не може використовувати твір без дозволу 
автора,  за  винятком  випадків,  передбачених  законодав-
ством.  Одна  з  форм  використання  твору  –  це  його  від-
творення.  Під  відтворенням  слід  розуміти  виготовлення 
одного  чи  більше  примірників  (копій)  твору  в  будь-якій 
матеріальній  формі,  зокрема  у  звуко-  чи  відеозаписі, 
записі в пам’яті комп’ютера. В Акті про авторське право 
США 1976 року зазначено, що примірником твору є мате-
ріальний об’єкт, в якому зафіксовано твір, з якого він може 
бути  сприйнятий,  відтворений  чи  іншим  чином  повідо-
млений або безпосередньо, або за допомогою машини чи 
пристрою  [4].  Українське  законодавство  визначає  такий 
процес фіксації  творів  (їхнє  відтворення),  як  «запис  для 
тимчасового  чи  постійного  зберігання  в  електронній 
(зокрема, цифровій), оптичній або іншій формі, яку може 
зчитувати  комп’ютер»  (ст.  1  ЗУ  «Про  авторське  право 
та  суміжні  права»).  Проте  проблема  такого  розуміння 
полягає в тому, що тоді кожен користувач Інтернету авто-
матично стає потенційним порушником авторських прав. 
Оскільки  під  час  користування  мережею  Інтернет  будь-
який  його  користувач,  сам  того  не  помічаючи,  створює 
чимало тимчасових копій цього твору – у браузері, в опе-
ративній  пам’яті  комп’ютера  тощо.  При  цьому  вільний 
доступ дає можливість більшості також свідомо зберегти 
на жорсткому диску свого комп’ютера результат інтелек-
туальної діяльності автора для тих чи інших цілей. 

Тому  для  окреслення  самого  процесу  роботи  мережі 
Інтернет визначальною є позиція Суду щодо «тимчасового 
чи постійного зберігання». Згідно з п. 46 Постанови Пле-
нуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 
2012  р.  «Про деякі  питання практики  вирішення  спорів, 
пов’язаних  із  захистом  прав  інтелектуальної  власності» 
розміщення  творів  у  мережі  Iнтернет  у  вигляді,  доступ-
ному  для  публічного  споживання,  є  їхнім  відтворенням 
[6]. Отже, правомочність відтворення напряму пов’язана 
з  тими правовідносинами, що  виникають  внаслідок  роз-
міщення  творів  у  мережі  Інтернет  у  цифровій  формі. 
Враховуючи  глобальний  характер  Інтернету,  неможливо 
встановити  контроль  за  всіма  об’єктами  інтелектуальної 
власності,  що  там  містяться,  адже  все  одно  знайдуться 
ті,  хто  буде  намагатися  обійти  певні  обмеження.  А  роз-
ширення обсягу прав авторів може призвести до значних 
перешкод  усебічного  використання  Інтернету, що  загро-
жує порушенням балансу між правами авторів і правами 

користувачів  Інтернету  [5,  c.  128].  Відтворення  об’єктів 
авторського права в Інтернеті дає авторам широкі можли-
вості,  адже  завдяки  його  загальнодоступному  характеру 
будь-хто може розмістити здобутки своєї інтелектуальної 
діяльності, особливо, якщо це не потребує дозволу на таке 
розміщення,  але  саме  це  дозволяє  так  само  легко  пору-
шити авторське право.

При цьому слід також враховувати, що використання 
гіперпосилань під час користування мережею Інтернет не 
є використанням твору. Оскільки гіперпосилання не ство-
рює нової чи похідної копії  твору  (тобто відтворення не 
відбувається). Однак якщо за допомогою такого гіперпо-
силання можна отримати доступ до творів, що є в обмеже-
ному доступі, то це вже потребує дозволу правоволоділь-
ців та є наданням доступу до загального відома публіки. 

Правомочність подання творів до загального відома 
публіки. Розповсюдження, як правило, здійснюється шля-
хом продажу або  іншої передачі права власності. В умо-
вах  сучасного  світу  набагато  легше  та  простіше  робити 
це саме за допомогою мережі Інтернет. Продати будь-що 
сьогодні  в  Інтернеті  навіть  простіше,  ніж  у  реальному 
житті. Важливо, що визначення права на розповсюдження 
залежить від визначення порушення права на відтворення. 
Зважаючи  на  цю  залежність,  у  деяких  країнах  право  на 
розповсюдження  включається  до  права  на  відтворення.  
А  от  із  погляду  Європейських  країн  право  на  розповсю-
дження взагалі не має застосовуватися в контексті Інтернету. 

Застосування  такого  права  до  творів,  розміщених 
в  Інтернеті, має  свої  особливості,  адже розповсюдження 
творів  у  такому  разі  може  відбуватися  без  згоди  автора 
незліченну  кількість  разів,  оскільки  його  право  було 
«вичерпано» з моменту розміщення першого примірника 
твору  (його  оригіналу).  Принцип  «вичерпання»  є  обме-
женням  авторського  права  на  розповсюдження.  Відпо-
відно до цього принципу це право вичерпується з моменту 
продажу  чи  відчуження  примірника  твору  в  будь-який 
інший спосіб його автором, але, чи діє це обмеження у разі 
розміщення  твору  в  Інтернеті,  стверджувати  однозначно 
неможливо,  оскільки  застосування  цього  принципу  сто-
совно  творів,  що  передаються  в  мережі  Iнтернет,  спри-
чинює конфлікт між правом на відтворення та правом на 
розповсюдження.  Оскільки  в  результаті  кожної  передачі 
твору створюється його примірник, тоді як оригінал зали-
шається в того, хто здійснює передачу. Тому європейське 
законодавство розглядає передачу інформації через Інтер-
нет скоріше як послугу та пропонує виключити Інтернет із 
сфери дії «принципу вичерпання» [5, с. 129].

Ще  одна  форма  виключних  прав  автора  –  право  на 
публічне виконання та на публічний показ творів. В укра-
їнському  законодавстві  публічне  виконання  розуміється 
як «подання за згодою суб’єктів авторського права і (або) 
суміжних прав творів, <…> шляхом декламації, гри, співу, 
танцю  та  іншим  способом  як  безпосередньо  (у  живому 
виконанні), так і за допомогою будь-яких пристроїв і у міс-
цях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не 
належать до звичайного кола сім’ї або близьких знайомих 
цієї сім’ї, незалежно від того, чи присутні вони в одному 
місці і в один і той самий час або в різних місцях і в різний 
час». Публічний показ визначається як «будь-яка демон-
страція оригіналу або примірника твору, <…> за згодою 
суб’єктів авторського права безпосередньо або на екрані 
<…>, за допомогою інших пристроїв чи процесів…».

Згідно  з  американським  законодавством,  право  на 
публічне виконання та публічний показ також стосується 
діяльності з розміщення творів в Iнтернеті, оскільки воно 
включає  в  себе  «передачу»  такого  твору  його  автором. 
Тому  в  контексті  використання  твору  у  мережі  Інтернет 
більш актуальним, на мою думку, є саме публічний показ, 
адже  у  процесі  публічного  виконання  має  відбуватися 
передача  виконання  твору,  а  публічного  показу  –  при-
мірника  твору,  оскільки  всі  об’єкти  авторського  права  
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в  Інтернеті,  як  правило,  виражені  в  цифровій  формі 
[5,  c.  131].  Реалізація  цього  права  має  відповідати  кіль-
ком умовам: 1) доступності користувачам у будь-який час;  
2)  та  з  будь-якого місця.  Такі  умови,  як  на мене,  висту-
пають  певними  обмеженнями  авторських прав,  оскільки 
можуть сприяти їхньому порушенню. 

Публічне сповіщення творів. Публічним сповіщенням 
є  передача  за  згодою  суб’єктів  авторського права  і  (або) 
суміжних прав в ефір за допомогою радіохвиль, зокрема, 
з  використанням  супутників  чи  передача  на  віддаль  за 
допомогою  проводів  або  будь-якого  виду  наземного  чи 
підземного кабелю творів, коли зазначена передача може 
бути  сприйнята  необмеженою  кількістю  осіб  у  різних 
місцях, віддаленість яких від місця передачі є такою, що 
без  зазначеної передачі  зображення чи  звуків не можуть 
бути сприйняті. Норми Бернської конвенції встановлюють 
право  на  публічне  сповіщення  таких  категорій  об’єктів: 
виконання  драматичних,  музично-драматичних  і  музич-
них  творів,  передача  в  ефір  і  по  проводах,  кінематогра-
фічні  переробки  і  відтворення  літературних  і  художніх 
творів,  декламування  літературних  творів,  а  також  кіне-
матографічні  твори.  І,  навпаки,  не  поширюється  на  такі 
види творів, що передаються Iнтернетом, як: комп’ютерні 
програми,  твори  образотворчого  мистецтва,  фотогра-
фії  та  ноти  –  вони  не  можуть  бути  ані  передані  в  ефір, 
ані по проводах тощо. У цьому аспекті обсяг авторських 
прав також є обмеженим, оскільки публічне сповіщення, 
наприклад, створеної комп’ютерної програми в Інтернеті 
має певні складнощі [7]. 

Щодо особистих немайнових права автора, то до них 
належать  такі:  1) право вимагати  зазначення  свого  імені 
у  зв’язку  з  використанням  твору,  якщо  це  практично 
можливо; 2) забороняти зазначення свого імені у зв’язку 
з  використанням  твору;  3)  обирати  псевдонім  у  зв’язку 
з використанням твору; 4) право на недоторканність твору 
(ст. 438 Цивільного кодексу України) [8]. Специфіка циф-
рового середовища та проблеми, що виникають через його 
використання, змушують деяких учених говорити про те, 
що потрібно взагалі відмовитись від концепції немайно-
вих прав щодо розміщених в Iнтернеті творів. Але зрозу-
міло, що в умовах сучасного світу така позиція є не зовсім 
правильною, адже саме розвиток цифрового середовища 
зумовив  розширення  можливостей  для  реалізації  свого 
потенціалу.  Зокрема,  чимало  людей  не  просто  викорис-
товують  мережу  Інтернет  у  своїх  цілях,  а  й  створюють 
ресурси для такого використання – є авторами (творцями) 
різноманітних  програм,  вебсторінок  і  т.  д.  Особливість 

реалізації особистих немайнових прав у мережі Інтернет 
полягає в тому, що обсяг прав автора є досить широким. 
Наприклад, право на ім’я автора дає можливість йому спо-
вістити, що саме він є творцем конкретного твору або вза-
галі залишитись анонімом. У мережі Інтернет досить часто 
розміщують  об’єкти  інтелектуальної  власності,  автори 
яких невідомі або побажали залишитись анонімами. Але 
це,у свою чергу, зумовлює легке їхнє порушення. До того 
ж  як  бути  тим,  хто  не може  вказати  своє  ім’я  як  автора 
на  створюй вебсторінці  тощо. У такому випадку обмеж-
ується  обсяг  авторських  прав.  Порушення  такого  права 
тісно пов’язане з особистим немайновим правом автора на 
недоторканність твору, а стежити за дотриманням такого 
права в цифровому просторі досить складно і практично 
неможливо. 

Висновки. На  підставі  викладеного  можна  дійти 
висновку, що розвиток  інформаційної  сфери сприяє реа-
лізації майнових та особистих немайнових прав авторів. 
Обсяг  авторських  прав  у  мережі  Інтернет  практично  не 
відрізняється від правомочностей, визначених законодав-
ством щодо  традиційних  творів,  але  все  одно  має  певні 
обмеження та складнощі реалізації й захисту таких прав. 
Використання  мережі  Інтернет  зумовило  розширення 
форм існування об’єктів авторського права, які вже давно 
не  обмежуються  виключно фізичними носіями  інформа-
ції. Усі види творів, зафіксовані в цифровій формі та розмі-
щені в мережі Інтернет, відповідають критеріям охороноз-
датності, які встановлені законодавством. Однак вільний 
доступ до різноманітних ресурсів призводить до неправо-
мірного використання об’єктів інтелектуальної діяльності 
авторів,  а  тому  автори  мають  розуміти,  що  публікація 
твору у мережі надає право використовувати цей твір усім 
охочим. Сьогодні  серед  дослідників  немає  єдиної  думки 
щодо вирішення цих проблем. Але при цьому зрозуміло, 
що  збільшення  обсягу  авторських  прав  для  запобігання 
таким  правопорушенням  може  призвести  до  порушення 
балансу  між  правами  авторів  і  правами  користувачів. 
Можна також зазначити, що порушення прав у сфері інте-
лектуальної  власності  є  однією  з  ключових  проблем  не 
лише в Україні, але й у всьому світі, незважаючи на досить 
розширену  законодавчу  базу.  Отже,  оптимальним  вирі-
шенням проблеми буде не збільшення обсягу прав авторів, 
а нормативне закріплення особливостей реалізації такого 
права в мережі Інтернет, а також встановлення нагляду за 
використанням  твору  та  обмеження  доступу  до  об’єктів 
права  інтелектуальної власності певного виду для  забез-
печення їхнього захисту від протиправного використання.
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Стаття присвячена подальшому дослідженні виставково-ярмаркової діяльності в Україні. Встановлено, що виставково-ярмаркова 
діяльність бере початок ще за часів Київської Русі. Проаналізовано визначення понять «виставка» та «ярмарка». З’ясовано, що вистав-
ка – це захід, який проходить у спеціально підготовленому місці, предметом є товари чи послуги одного напряму, основна мета полягає 
в наданні інформації та рекламі предмету виставки для залучення інвестицій. Ярмарок – це захід, який проходить на спеціально відве-
деному місці, предметом ярмарку можуть бути будь-які товари, які мають попит у споживачів. 

Досліджено, що виставки і ярмарки класифікуються за місцем проведення, статусом, тематикою. Визначено основні етапи органі-
зації та проведення виставково-ярмаркових заходів. Проаналізовано закордонний досвід європейських країн і встановлено, що в різних 
країнах існує свій особливий підхід, але сфера виставок в Європі контролюється державою. Розкрито позитивні та негативні моменти 
виставково-ярмаркової діяльності в Україні. До позитивних належать такі: конкуренція продукції вітчизняного виробника, яка впливає на 
якість, ціну, асортимент товарів (що краще для споживачів); самостійний сектор економіки; надходження товарів і послуг із-за кордону.  
Як негативні визначено такі: відсутність єдиного нормативно-правового акта в цій сфері; відсутність статистичних даних (на жаль, останні 
за 2013 рік); великий ризик, що відлякує інвесторів; відсутність спеціально підготовлених майданчиків, площ тощо.

Вироблено конкретні пропозиції та рекомендації щодо покращення виставково-ярмаркової діяльності в України, а саме: увхалення 
єдиного нормативно-правового акта, який дасть можливість розвитку внутрішнього та зовнішнього ринків України, що приведе до залу-
чення інвесторів та забезпечить споживачів якісною продукцією вітчизняного виробника.

Виставково-ярмаркова діяльність спрямована на створення сприятливих умов для збільшення обсягів експорту конкурентоспро-
можної продукції та послуг, удосконалення технологій, залучення інвестицій і кредитів, забезпечення науково-технічного і технологічного 
оновлення вітчизняного виробництва тощо.

Ключові слова: захід, учасники, споживачі, продукція, товари, інвестиції.

The article is devoted to further research of exhibition and fair activities in Ukraine. It is established that exhibition and fair activities date back 
to the times of Kievan Rus. The definitions of “exhibition” and “fair” are analyzed. It is revealed that the exhibition is an event that takes place in 
a specially prepared place, the subject is the goods or services of one direction, the main purpose is to provide information and advertising the 
object of the exhibition to attract investment. In turn, the fair is an event that takes place in a specially designated place, the object of the fair can 
be any goods that are in demand by consumers.

It has been researched that exhibitions and fairs are classified by venue, status, subject matter. The main stages of organization and holding 
of exhibitions and fairs are determined. The foreign experience of European countries is analyzed and it is established that in different countries 
there is a special approach, but the scope of exhibitions in Europe is under the control of the state.

Positive and negative aspects of exhibition and fair activity in Ukraine are revealed. The positive are: competition of products of domestic 
producers, which affects the quality, price, range of goods (which is better for consumers); independent economic sector; receipt of goods and 
services from abroad. To the downside: lack of a single regulatory act in this area; lack of statistics (unfortunately the latest for 2013); high risk 
that deter investors from attracting investment; lack of specially prepared sites, squares, etc.

Specific proposals and recommendations have been made to improve the exhibition and fair activities in Ukraine, namely: the adoption of a 
single legal act that will allow the development of the domestic and foreign markets of Ukraine, which will attract investors and provide consumers 
with quality products of domestic producers.

Therefore, the exhibition and fair activities are aimed at creating favorable conditions for increasing the volume of exports of competitive 
products and services, improving technology, attracting investments and credits, ensuring scientific and technological and technological renewal 
of domestic production, etc.

Key words: event, participants, consumers, products, goods, investments.

Постановка проблеми.  Історія  виставково-ярмарко-
вої діяльності на території України веде початок від часів 
Київської Русі, у якій попередниками ярмарків були тор-
жища, що проводилися біля монастирів під час релігійних 
свят у таких містах, як Ніжин, Кролевець, Київ, Чернігів, 
Ромни. Торгівля в Київській Русі у ІХ ст. була важливою 
сферою  господарювання.  Лише  у  стародавньому  Києві 
налічувалося приблизно 40 церков і 8 ринків [1, c. 20].

Сьогодні  на  українському  ринку  послуг  з  організації 
виставок  і  ярмарків  функціонує  понад  119  підприємств 
виставкової  діяльності,  серед  яких  98  –  організатори 

виставок,  21  –  виставкові  центри.  Роботу  організаторів 
виставок і виставкових центрів забезпечує 1,7 тис. штат-
них працівників, серед яких 1,2 тис. мають вищу освіту. 
Більша  частка  виставкової  площі  (66%)  припадає  на 
Київ.  За  оцінками  експертів,  середньорічна  завантаже-
ність виставкових центрів у столиці становить приблизно 
90%, що свідчить про великий попит на такі приміщення 
і виставкову діяльність загалом [2, c. 6].

Адже  виставково-ярмаркова  діяльність  в  Україні  дає 
можливість швидко  вивчити  ринок  і  зібрати  в  короткий 
термін  необхідну  інформацію  щодо  продукції,  товарів 
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і  послуг.  Це  найбільш  вигідне  місце,  яке  надає  підпри-
ємствам  вигідні  пропозиції,  формує  партнерські  дого-
вірні  відносини  з  посередниками,  споживачами,  іншими 
суб’єктами господарювання ринку.

Тому питання виставково-ярмаркової діяльності зали-
шається актуальним для дослідження.

Стан опрацювання цієї проблематики.  Пробле-
матику  правового  регулювання  виставково-ярмаркової 
діяльності  вивчали  такі  науковці,  як:  І.  Багрова, В. Вла-
сюк, О.  Гетьман, О.  Григоренко,  І.  Грищенко, Е.  Гусєва, 
Н.  Крахмальова,  Я.  Критсотакіс,  В.  Пєтєлін,  Н.  Рєдіна, 
Т. Ткаченко, В. Юрченко й ін. 

Проте  більшість  досліджень має  економічну  спрямо-
ваність,  тому  існує  необхідність  у  комплексному  аналізі 
стану  виставково-ярмаркової  діяльності  в  Україні,  що 
свідчить про актуальність обраної теми дослідження.

Метою статті  є  дослідження  особливостей  вистав-
ково-ярмаркової діяльності  в Україні,  а  також виявлення 
недоліків  у  цій  сфері,  обґрунтування  пропозицій  і  реко-
мендацій до чинного законодавства. 

Виклад основного матеріалу. Д. Соловей уважає, що 
ярмаркова  форма  торгівлі  бере  свій  початок  ще  із  часів 
переходу  від  натуральної  до  обмінної  та  грошової форм 
розрахунку. На його думку, чинником, який сприяв виник-
ненню  ярмарків,  була  розкиданість  пунктів  поселення 
людей та відсутність між ними зручних і безпечних шля-
хів зв’язку. У віддалених населених пунктах постійна ста-
ціонарна торгівля не була розвинена, купці змушені були 
переїздити  з  місця  на  місце  для  реалізації  свого  товару. 
Дослідник  припускає,  що  ярмарки  передусім  виникли 
в тих поселеннях, які були місцями зупинки купців [3].

Зокрема, у XVI ст. майже кожному українському місту 
i містечку під час заснування надавалося право на один-
три  ярмарки  на  рік.  Закономірно, що  активна  реміснича 
й  торговельна  діяльність  сприяла  розвитку  українських 
міст.  Ярмарки  «розподіляли»  товари  по  різних  містах, 
містечках, селах, хуторах, їм також належала значна роль 
у зовнішній торгівлі [4].

У  середньовічному  Києві  першим  виникає  Хрещен-
ський ярмарок, але справжнім ярмарковим центром Київ 
став  лише після перенесення  ярмарку  з містечка Дубно, 
який  злився  із  традиційним Хрещенським.  Новий  ярма-
рок  назвали  «Контрактовим»,  оскільки  контракти-угоди 
мали вирішальне значення в діяльності ярмарку, який став 
одним  із  чинників  швидкого  зростання  міста.  Для  його 
функціонування  побудували  спеціальний  Контрактовий 
дім,  а площа,  де  розміщувався  ярмарок,  і  сьогодні нази-
вається Контрактовою. Щорічний Контрактовий ярмарок 
був улюбленим місцем народних гулянь, тривав приблизно 
місяць і приносив значні прибутки місту. Ці кошти давали 
змогу розвивати міську інфраструктуру [1, с. 75–76].

Щоб  надалі  розглядати  виставково-ярмаркову  діяль-
ність, потрібно дослідити визначення понять «виставка» 
і «ярмарок».

Поняття  «виставка»  походить  від  латинського 
“exposition”, що означає виставляти що-небудь на показ, 
показувати,  демонструвати.  Мистецтво  експонування 
є одним з основних елементів виставкової діяльності, що 
походить із давніх-давен та має багате історичне коріння. 
Воно  було  притаманне  церемоніям  піднесення  дарів 
і  подарунків,  королівських  колекцій  та  скарбниць,  цер-
ковно-релігійних  і  культових  дійств,  а  також  художнім 
і архітектурним школам [5, с. 15]. 

Відповідно до «Концепції розвитку виставково-ярмар-
кової  діяльності»  [6],  виставка  –  захід,  пов’язаний  із 
демонстрацією продукції, товарів та послуг, який сприяє 
просуванню  їх на  внутрішній  та  зовнішній ринки  з  ура-
хуванням кон’юнктури,  створенню умов для проведення 
ділових  переговорів  із  метою  укладення  договорів  про 
постачання  або протоколів про наміри,  утворення спіль-
них підприємств, отримання інвестицій. 

В. Пєтєліна вважає, що виставка – це організація з пер-
соналом,  адміністрацією  і  відповідним  статусом,  яка  на 
базі  спеціально  створеного  та  художньо  перетвореного 
предметно-просторового середовища, яке призначене для 
публічного  показу,  вирішує  рекламні,  торгові  або  інші 
соціальні завдання, які визначаються в кожному конкрет-
ному випадку її менеджерами або замовниками [7].

Я. Крістотакіс зазначає, що виставка – це короткочас-
ний, періодичний захід, що проводиться зазвичай в тому 
самому місці, у рамках якого значна кількість підприємств 
(експоненти)  за  допомогою  зразків  (експонати)  надають 
наявну  картину  щодо  пропозиції  товарів,  послуг  однієї 
або декількох  галузей  і  намагаються  інформувати кінце-
вих (або проміжних) споживачів про свою фірму та її про-
дукцію з метою сприяння продажу [8].

Тому  спеціалізація  виставкової  діяльності  характери-
зується тим, що: 

−  номенклатура  виставкових  заходів  визначається 
товарами та послугами виробників одного сегмента ринку; 

− експоненти та відвідувачі виставкових заходів нале-
жать  до  специфічної  цільової  групи  певного  сегмента 
ринку; 

−  асоціації,  які  представляють  відповідний  сегмент 
ринку,  ініціюють виставки та стають партнерами органі-
заторів виставок [5, с. 20]. 

Отже,  можна  стверджувати,  що  виставка  –  це  захід, 
який проходить у спеціально підготовленому місці, пред-
метом  є  товари  чи  послуги  одного  напряму,  основна 
мета  полягає  в  наданні  інформації  та  рекламі  предмету 
виставки для залучення інвестицій.

Я.  Крітсотакіс,  проаналізувавши  сутність  такого 
явища,  як  ярмарок,  дійшов  висновку, що  це  короткочас-
ний, періодичний захід, що проводиться зазвичай в тому 
самому місці, у рамках якого значна кількість підприємств 
(експоненти)  за  допомогою  зразків  (експонати)  показу-
ють  об’єктивний  масштаб  щодо  товарів,  послуг  однієї 
або декількох галузей, щоб відвідувач-комерсант отримав 
чітке уявлення про його підприємницькі можливості, тоді 
як  експонент  завдяки товарам, що експонуються, прагне 
поширити інформацію про свою фірму та її продукцію, а 
також укласти прямі торгові угоди [1, с. 25].

У  «Концепції  розвитку  виставково-ярмаркової  діяль-
ності» [6] визначено ярмарок як захід, що безпосередньо 
пов’язаний із роздрібною або оптовою торгівлею, що про-
водиться регулярно в певному місці та у визначений строк. 

Т.  Ткаченко  зазначає,  що  ярмарок  завжди  має  чітко 
виражений  торговельний  характер  та  проводиться 
в  одному  місці,  у  чітко  визначені  терміни  та  з  певною 
періодичністю;  ярмарок  пропонує  на  продаж  переважно 
відому та перевірену під час експлуатації масову продук-
цію, а виставка демонструє зазвичай новинки й інновації 
[5, с. 35]. 

Отже, можна стверджувати, що ярмарок – захід, який 
проходить  на  спеціально  відведеному  місці,  предметом 
ярмарку  можуть  бути  будь-які  товари,  які  мають  попит 
у споживачів.

Виставково-ярмаркова діяльність спрямована на ство-
рення  сприятливих  умов  для  збільшення  обсягів  екс-
порту  конкурентоспроможної  продукції  та  послуг,  удо-
сконалення  технологій,  залучення  інвестицій  і  кредитів, 
забезпечення  науково-технічного  і  технологічного  онов-
лення  вітчизняного  виробництва,  зміцнення  міжнарод-
них  зв’язків, підвищення міжнародного  іміджу держави, 
розвитку ділового туризму в регіонах України, активізації 
інноваційного процесу та виробничої кооперації [6]. 

Виставки  і  ярмарки  класифікуються  відповідно  до 
«Концепції  розвитку  виставково-ярмаркової  діяльності» 
[6]  за  місцем  проведення,  статусом,  тематикою.  За  міс-
цем проведення виставки і ярмарки поділяються на такі, 
що проводяться в Україні, та такі, що проводяться за кор-
доном.  За  статусом  виставки  поділяються  на  всесвітні,  



232

№ 1 2020
♦

а виставки  і ярмарки – на міжнародні, національні, між-
регіональні  та  регіональні  (місцеві).  Статус  всесвітньої 
надається  виставці  Міжнародним  бюро  виставок  (м. 
Париж, Франція). Рішення про надання виставці і ярмарку, 
що проводяться в Україні, статусу міжнародних, міжрегіо-
нальних або регіональних (місцеві) ухвалює Рада з питань 
виставкової  діяльності  на  підставі  документів,  поданих 
їх  організатором.  Рішення  про  проведення  національної 
виставки  і  ярмарку  ухвалює  Кабінет Міністрів  України. 
Рішення  про  участь  вітчизняних  суб’єктів  господарю-
вання  в  міжнародних  виставках  і  ярмарках,  що  прово-
дяться  за  кордоном,  із  частковим  фінансуванням  витрат 
державним  коштом  ухвалює  Кабінет Міністрів  України, 
коштом місцевих бюджетів − Рада міністрів Автономної 
Республіки  Крим,  обласні,  Київська  та  Севастопольська 
міські держадміністрації. Рішення про участь у міжнарод-
них виставках і ярмарках, що проводяться за кордоном, за 
відсутності  державної  фінансової  підтримки  ухвалюють 
вітчизняні учасники таких виставок і ярмарків.

За тематикою виставки і ярмарки поділяються на уні-
версальні,  галузеві,  виставки  і  ярмарки  споживчих  това-
рів, обладнання і технологій. Тематику виставок і ярмар-
ків визначає їх організатор [6].

До основних етапів організації та проведення вистав-
ково-ярмаркових заходів можна віднести такі:

1.  Етап  планування  виставково-ярмаркового  заходу. 
На цьому етапі відбуваються такі організаційні заходи:

–  визначення тематики, часу та місця заходу;
–  планування  обсягу  виставкової  площі,  кількості 

учасників;
–  розроблення бюджету заходу та програми його про-

ведення.
2.  Етап підготовки до виставково-ярмаркового заходу. 

Включає такі заходи:
–  інформування потенційних учасників та відвідува-

чів про проведення виставки за допомогою засобів масо-
вої інформації та прямої розсилки; 

–  оформлення  заявок  на  участь  та  підписання  угод 
з учасниками; 

–  збір інформації для розміщення в каталозі; 
–  узгодження з учасниками плану експозиції вистав-

кового стенда та напису на фризовій панелі;
–  виписування рахунків за участь у виставці;
–  замовлення поліграфічної та рекламної продукції;
–  надходження оплати за участь у виставці та за інші 

додаткові послуги;
–  монтаж виставкових стендів і заїзд експонентів.
3.  Етап проведення виставково-ярмаркового заходу:
–  офіційне відкриття виставки, проведення культур-

ної програми та пресконференції із цієї нагоди;
–  організація прийому почесних гостей і VIP-персон 

на виставці;
–  проведення  супровідних  заходів  (семінари,  круглі 

столи, презентації, конференції, конкурси й ін.);
–  реєстрація  відвідувачів  та  надання  їм  довідково-

інформаційних послуг;
–  організація роботи адміністрації виставки;
–  надання додаткових послуг учасникам і відвідува-

чам виставки;
–  видача  учасникам  виставок  акта  виконаних  робіт 

та іншої документації, здійснення ними оплати за участь;
–  вирішення поточних питань, які виникають у про-

цесі проведення виставки;
–  проведення  опитування  (анкетування)  як  учасни-

ків, так і відвідувачів;
–  офіційне закриття виставки.
4.  Етап підбиття підсумків:
–  виїзд  експонентів  та  демонтаж  виставкових  стен-

дів;
–  аналіз  і  оброблення результатів  анкетування учас-

ників та відвідувачів;

–  підбиття підсумків щодо проведення виставки: кіль-
кість учасників, відвідувачів, обсяг виставкової площі й ін.;

–  публікація результатів проведення виставки в засо-
бах масової інформації або на сайті виставкового підпри-
ємства, розсилка їх учасникам виставки [6].

У  країнах  із  більш  розвиненою  економікою  вистав-
ково-ярмаркова  діяльність  є  найбільшою  галуззю  еконо-
міки.

Зокрема,  у  Сполучених  Штатах  Америки  (далі  – 
США) діє Закон «Про участь Сполучених Штатів у між-
народних виставках», який регулює питання участі уряду 
США в міжнародних виставках, що проводяться на тери-
торії США. Закон встановлює порядок здійснення урядо-
вої  підтримки  виставково-ярмаркових  заходів.  Із  1959  р. 
також діє Закон «Про торгові ярмарки», який встановлює 
режим  ввезення  експонатів,  устаткування  і  будматеріа-
лів для проведення на  території США виставок  і  ярмар-
ків.  Законами  про  щорічні  асигнування  передбачаються 
виділення фінансування окремих виставок і ярмарків для 
певних федеральних  органів  та  інших  організацій США 
[8, c. 276–277].

Також  США  лідирують  за  кількістю  виставочної 
площі (50 млн кв. м). У країні щороку проводиться більше 
12 тис. регіональних, національних і міжнародних виста-
вок, у яких беруть участь приблизно 50 тис. експонентів 
і майже 60 млн відвідувачів. Понад 40% виставок у США 
вважаються великими – кожна з них у середньому привер-
тає увагу приблизно 27 тис. відвідувачів. Але для амери-
канської виставкової діяльності характерна спрямованість 
на  конгресну  спеціалізацію.  Американська  виставкова 
еліта  раніше  європейської  усвідомила  необхідність  вза-
ємопроникнення  виставкового  і  конгресного  бізнесу. 
І  у  створенні  виставкових  комплексів  почала  застосо-
вувати  будівельні  рішення,  що  дозволяють  здійснювати 
виставкову і конгресну діяльність в одному комплексі [9].

Серед провідних країн Європейського Союзу Італія – 
єдина країна, що має законодавчий акт у сфері виставкової 
діяльності.  Це  «Рамковий  закон  про  виставкову  галузь» 
№ 7 від 11 січня 2001 р. Закон, що складається із 13 статей, 
містить  перелік  термінів  і  визначень,  використовуваних 
у рамках цього Закону, визначає сферу його застосування, 
умови видачі дозволів на ведення виставкової діяльності, 
порядок надання статусу виставковим заходам і складання 
щорічного офіційного  календаря  виставок міжнародного 
і  національного  значення,  умови  і  порядок  формування 
Консультативного  комітету  з  виставкової  діяльності, 
визначення вимог до виставкових комплексів  і  умов,  які 
визначають  неприпустимість  збігу  за  часом  тематично 
близьких виставок, порядок формування офіційного пере-
ліку виставкових організацій, а також включає вимоги до 
звітності  та  санкції  за  порушення  Закону  тощо.  Анало-
гічні закони ухвалюються і на рівні італійських областей. 
Закон «Про просування і розвиток виставково-ярмаркової 
діяльності в області Ломбардія», що передбачає безумов-
ний пріоритет для виставкових заходів міжнародного ста-
тусу і заходів, що проводяться в незмінні періоди часу, уже 
ухвалений в області Ломбардія (центр – Мілан) [10].

Центром виставкової діяльності Франції є Париж, його 
найбільший  комплекс  –  “Paris  expo/Portes  de Versailles”. 
Діяльність  комплексу  будується  на  основі  спеціального 
закону і довгострокового контракту між його приватними 
власниками  і  міською  адміністрацією,  яка  бере  участь 
в  управлінні  комплексом.  Надходження  від  діяльності 
комплексу  забезпечує  його  самофінансування.  Навіть 
більше, власники комплексу, вкладаючи інвестиції в будів-
ництво,  зобов’язуються  передати  нові  павільйони  і  спо-
руди у власність міста. Цифри переконливо демонструють 
економічну ефективність діяльності цього комплексу – за 
штату  співробітників  у  160  осіб  у  сфері  обслуговування 
заходів, що проводяться в комплексі, додатково створено 
20 тис. робочих місць [11].
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Розглядаючи виставково-ярмаркову діяльність в інших 
країнах,  можна  зробити  висновок,  що  всі  країни  мають 
свій особливий підхід, але сфера виставок в Європі пере-
буває під контролем держави. 

Деякі науковці вважають, що для ефективного управ-
ління  виставково-ярмарковою  діяльністю  підприємства 
необхідне систематичне планування, що включає: визна-
чення  об’єктивних  цілей;  складання  програми  дій,  які 
ставлять  коротко-  та  середньострокові  завдання,  від 
виконання  яких  залежить  досягнення  об’єктивних  цілей 
і економічного ефекту; формування методики здійснення 
поставлених  завдань  у  вигляді  комплексу  рішень;  роз-
робку  процедури, що  підлягає  виконанню. Однак  систе-
матичне планування має не тільки передбачати складання 
конкретного  плану  дій,  а  й  водночас  відображати  дов-
гострокові  прогнози,  які  мають  відповідати  тенденціям 
ринку, та прогнози потенційних непередбачених ситуацій, 
які  підприємство може вміло  використати  за допомогою 
альтернативних, стратегічних і тактичних методів [12].

Звичайно,  натепер  виставково-ярмаркова  діяльність 
в Україні має низку проблем, зокрема:

–  відсутність  єдиного  нормативно-правового  акта 
в цій сфері;

–  відсутність  статистичних  даних  (на жаль,  останні 
за 2013 р.);

–  великий ризик, що відлякує інвесторів;
–  відсутність спеціально підготовлених майданчиків, 

площ тощо.
Але  є  і  позитивні  моменти,  до  яких  можна  віднести 

такі: 
–  конкуренція продукції вітчизняного виробника, яка 

впливає на якість, ціну, асортимент товарів;
–  самостійний сектор економіки;
–  надходження товарів і послуг із-за кордону.
Висновки. Отже, із зазначеного вище можна зробити 

висновок, що  виставково-ярмаркова  діяльність  в Україні 
посідає  провідне  місце  в  економіці  країни.  Для  подаль-
шого розвитку виставково-ярмаркової діяльності потрібно 
ухвалити  єдиний  нормативно-правовий  акт,  який  дасть 
можливість розвитку внутрішнього та зовнішнього ринків 
України, що приведе до залучення інвесторів і забезпечить 
споживачів якісною продукцією вітчизняного виробника.
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настоятель храму святителя Луки Войно-Ясенецького
(м. Норильськ, Росія)

Статтю присвячено дослідженню особливостей господарсько-правового статусу підприємств релігійних організацій в Україні. Про-
аналізовано нормативно-правові акти, що регулюють діяльність релігійних організацій. Правове регулювання діяльності релігійних орга-
нізацій має певні відмінності від інших організацій. Релігія є особливою сферою життя людей, тому потребує дуже виваженого правового 
регулювання.

Досліджено специфіку регулювання господарської діяльності підприємств релігійних організацій, встановлено, що майже кожна кон-
фесія має свої специфічні правила ведення господарської діяльності: має певні заборони, обмеження, регламенти певних дій. Дослі-
джено особливості здійснення господарської діяльності підприємствами релігійних організацій, визначено майнову основу діяльності 
таких організацій. Встановлено, що норми національного законодавства України, що регламентують питання правового режиму майна 
релігійних організацій та/або заснованих ними підприємств, підтверджують їх похідний (спеціальний) характер щодо загальних норм 
права, якими регламентується діяльність релігійних організацій.

Встановлено, що релігійні організації в порядку, визначеному чинним законодавством, мають право для виконання своїх статутних 
завдань засновувати видавничі, поліграфічні, виробничі, реставраційно-будівельні, сільськогосподарські й інші підприємства, а також 
добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), які мають право юридичної особи. Зроблено висновок, що ключовою ознакою 
статусу підприємства релігійної організації є те, що воно створюється для реалізації мети, цілей і завдань її засновника – релігійної орга-
нізації, може використовуватися для здійснення як некомерційної господарської діяльності, так і підприємництва.

На підставі аналізу норм права, які регулюють діяльність підприємств релігійних організацій, визначено особливості господарсько-
правового статусу підприємств релігійних організацій і встановлено недоліки його правового регулювання. Для дотримання справедли-
вого балансу суспільних інтересів стосовно діяльності релігійних організацій надано пропозиції щодо внесення зміни до Закону України 
«Про свободу совісті та релігійні організації».

Ключові слова: релігійна організація, підприємство релігійної організації, підприємництво господарсько-правовий статус, господар-
ська діяльність.

In the article the author considered the peculiarities of economic and legal status of enterprises of religious organizations in Ukraine.  
The author analyzed the legal acts that regulate the activities of religious organizations. The legal regulation of the activities of religious 
organizations in Ukraine has some differences with the activities of other organizations. Religion is a particular area of people’s lives, so it needs 
very careful legal regulation.

The author explored the specifics of regulation of economic activity of enterprises of religious organizations. He found that almost every 
denomination has its own specific rules of doing business. In every religion there are certain prohibitions, restrictions, regulations of commercial 
action. In the article the author explored the peculiarities of economic activity of enterprises of religious organizations and studied the property 
basis of activity of such organizations. The national legislation of Ukraine, which regulates the legal regime of property of religious organizations 
or enterprises established by them, declares the special nature of the rules of law, which regulates the activities of religious organizations.

The author notes that according to the law, religious organizations have the right to establish publishing, printing, production, restoration and 
construction, agricultural and other enterprises, as well as charitable institutions (shelters, boarding schools, hospitals, etc.) to fulfill their statutory 
tasks. In the article the author concludes that the key sign of the status of an enterprise of a religious organization is that it is created to realize 
the purpose, goals and objectives of its founder – a religious organization. Based on the analysis of the legislation on the activity of enterprises 
of religious organizations, the author notes the peculiarities of the economic and legal status of enterprises of religious organizations and reveals 
the short comings of its legal regulation. In order to maintain a fair balance of public interests regarding the activities of religious organizations, 
the author proposes to amend the legislation of Ukraine.

Key words: religious organization, enterprise of religious organization, entrepreneurship economic and legal status, economic activity.

Постановка проблеми. За  Конституцією  України 
церква відділена від держави. Україна є багатоконфесій-
ною державою та налічує велику кількість різних релігій-
них організацій,  які  для  реалізації мети  своєї  діяльності 
поряд із релігійною можуть здійснювати і різні види гос-
подарської діяльності.

Стан опрацювання. Окремі  питання  правового  ста-
тусу релігійних організацій досліджували у своїх працях 
такі  науковці,  як:  Н.  Бардашевич,  В.  Борисова,  В.  Під-
дубна,  І.  Пристінський,  П.  Сєргєєв,  А.  Шпомер  та  ін. 
Проте натепер немає комплексного дослідження особли-
востей господарсько-правового статусу підприємств релі-
гійних організацій. З огляду на це вважаємо за доцільне 
проаналізувати  систему  нормативно-правових  актів,  які 
регулюють  діяльність  релігійних  організацій,  та  дослі-
дити особливості господарсько-правового статусу підпри-
ємств релігійних організацій в Україні.

Метою  дослідження  є  аналіз  правового  регулю-
вання  діяльності  підприємств  релігійних  організацій  як 
суб’єктів некомерційної господарської діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Для визначення госпо-
дарсько-правового  статусу  підприємств  релігійних  орга-

нізацій необхідно виходити з логічно-змістовного аналізу 
понять  «господарство»,  «господарювання»,  «господар-
ська діяльність», «право» та з відповідного компетентного 
фахового  аналізу  норм  законодавства,  що  визначають 
поняття, засади й особливості діяльності цих підприємств 
і релігійних організацій безпосередньо. 

У сучасній науковій літературі під поняттями «госпо-
дарство»,  «господарювання»  розуміються  певні  матері-
альні  блага  й  економіко-соціальна  діяльність,  пов’язана 
з  ними,  яка  здійснюється  людиною  чи  організаційними 
формами  та  структурами  (юридичні  особи  тощо),  спря-
мована  на  досягнення  певного  соціального  та/або  еко-
номічного  результату.  Термін  «господарська  діяльність» 
є  законодавчо  визначеним  поняттям. Під  господарською 
діяльністю в Господарському кодексі України розуміється 
діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного 
виробництва,  спрямована на  виготовлення  та реалізацію 
продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного 
характеру, що мають цінову визначеність [1].

Господарська діяльність, що  здійснюється для досяг-
нення  економічних  і  соціальних  результатів  та  з  метою 
одержання  прибутку,  є  підприємництвом,  а  суб’єкти  
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підприємництва – підприємцями. Господарська діяльність 
може здійснюватись і без мети одержання прибутку (неко-
мерційна  господарська  діяльність).  Згідно  із  ч.  1  ст.  42  
гл.  4  «Господарська  комерційна  діяльність  (підприємни-
цтво)» Господарського кодексу України, підприємництво – 
це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик 
господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами гос-
подарювання  (підприємцями)  з  метою  досягнення  еконо-
мічних  і  соціальних  результатів  та  одержання  прибутку. 
На  нашу  думку,  некомерційна  господарська  діяльність  за 
змістом є тією ж формою соціально-економічної діяльності 
(господарювання), що і комерційна (підприємницька) гос-
подарська діяльність (що також за змістом є господарюван-
ням), але без мети отримання прибутку (доданої вартості, 
зростання економічної вартості тощо).

Відповідно  до  ч.  1  ст.  52  Господарського  кодексу 
України,  некомерційне  господарювання  –  це  самостійна 
систематична  господарська  діяльність,  що  здійснюється 
суб’єктами  господарювання,  спрямована  на  досягнення 
економічних,  соціальних  та  інших  результатів  без  мети 
одержання  прибутку.  Законодавець  чітко  розмежував 
господарську комерційну та некомерційну діяльність від 
господарського  забезпечення.  На  нашу  думку,  усі  ці 
форми  діяльності  є  господарюванням,  однак,  на  відміну 
від  господарської  діяльності,  господарське  забезпечення 
є виключно законодавчим визначенням і визначає госпо-
дарську діяльність певних суб’єктів, що не  є  суб’єктами 
здійснення господарської (комерційної та некомерційної) 
діяльності,  і  покликані  забезпечити  умови  діяльності 
таких суб’єктів (господарського забезпечення). Так, згідно 
із  ч.  3  ст.  3  Господарського  кодексу  України,  діяльність 
негосподарюючих  суб’єктів  спрямована  на  створення 
і підтримання необхідних матеріально-технічних умов їх 
функціонування, що здійснюється за участі або без участі 
суб’єктів  господарювання,  є  господарчим  забезпеченням 
діяльності негосподарюючих суб’єктів. 

Згідно із ч. 1 ст. 62 Господарського кодексу України, 
підприємство  –  самостійний  суб’єкт  господарювання, 
створений  компетентним  органом  державної  влади 
або  органом  місцевого  самоврядування,  або  іншими 
суб’єктами  для  задоволення  суспільних  і  особистих 
потреб шляхом  систематичного  здійснення  виробничої, 
науково-дослідної,  торговельної,  іншої  господарської 
діяльності  в  порядку,  передбаченому  цим  Кодексом 
та  іншими  законами.  Підприємства  можуть  створюва-
тись  для  здійснення  як  підприємництва,  так  і  некомер-
ційної господарської діяльності. 

Згідно із ч. 1 ст. 112 Господарського кодексу України, 
підприємством  об’єднання  громадян,  релігійної  орга-
нізації  є  унітарне  підприємство,  засноване  на  власності 
об’єднання громадян (громадської організації, політичної 
партії) або власності релігійної організації для здійснення 
господарської діяльності з метою виконання їхніх статут-
них завдань.

Визначення поняття «релігійна організація» міститься 
у ст. 7 Закону України «Про свободу совісті  та релігійні 
організації».  Так,  згідно  із  ч.  1  ст.  7  вказаного  Закону, 
релігійні  організації  в  Україні  утворюються  з  метою 
задоволення  релігійних  потреб  громадян  сповідувати 
і  поширювати  віру  і  діють  відповідно  до  своєї  ієрархіч-
ної  та  інституційної  структури,  обирають,  призначають 
і  замінюють  персонал  згідно  із  своїми  статутами  (поло-
женнями). Релігійними організаціями в Україні є релігійні 
громади, управління  і центри, монастирі,  релігійні брат-
ства,  місіонерські  товариства  (місії),  духовні  навчальні 
заклади, а також об’єднання, що складаються з вищезазна-
чених релігійних організацій. Релігійні об’єднання пред-
ставляються своїми центрами (управліннями) [2].

Право  релігійних  організацій  створювати  підприєм-
ства  для  мети  діяльності  релігійних  організацій  перед-
бачене  ч.  1  ст.  19  Закону  України  «Про  свободу  совісті 

та релігійні організації», згідно з якою релігійні організа-
ції в порядку, визначеному чинним законодавством, мають 
право для виконання своїх статутних завдань засновувати 
видавничі,  поліграфічні,  виробничі,  реставраційно-буді-
вельні, сільськогосподарські й інші підприємства, а також 
добродійні  заклади  (притулки,  інтернати,  лікарні  тощо), 
які мають право юридичної особи [2].

Тобто ключовою ознакою статусу підприємства релі-
гійної організації є те, що воно створюється для реалізації 
мети, цілей і завдань її засновника – релігійної організа-
ції. І, з огляду на приписи ст. ст. 3, 42, 52 Господарського 
кодексу  України,  можуть  використовуватися  для  здій-
снення  як  некомерційної  господарської  діяльності,  так 
підприємництва.

Ураховуючи те, що підприємства можуть створюва-
тися як з метою здійснення комерційної  господарської 
комерційної  діяльності  (підприємництва),  так  і  для 
мети  некомерційної  господарської  діяльності,  зазна-
чене  є  справедливим  також  і  для  підприємств  релігій-
них організацій.

Згідно із ч. 3 ст. 22 Закону України «Про свободу сові-
сті  та  релігійні  організації»,  релігійні  організації  корис-
туються виключним правом заснування підприємств для 
випуску богослужбової літератури і виробництва предме-
тів культового призначення. Проте деякі автори звертають 
увагу на те, що участь релігійних організації в господар-
ській діяльності часто пов’язана з виробництвом і реалі-
зацією товарів широкого вжитку, використання яких мож-
ливе і поза здійсненням культу.

Отже, варто зауважити, що релігійні організації часто 
здійснюють  діяльність,  напряму  не  пов’язану  з  релігій-
ною.  Багато  християнських  релігійних  організацій  здій-
снюють торгову діяльність продуктами харчування  (сир, 
мед  тощо),  ісламські  релігійні  організації,  наприклад, 
здійснюють контроль за реалізацією продукції, яка дозво-
лена ісламом (халяль). 

Окрім цього, окремі автори зазначають наявність так 
званого ефекту «ореола», наявного в господарській діяль-
ності  підприємств  релігійних  організацій.  Він  полягає 
в підсвідомо більшій довірі з боку споживачів до продук-
ції, яка виробляється та реалізується релігійними органі-
заціями. Звісно, наявність такого ефекту більшою мірою 
пов’язана із психологією, а меншою – із правосвідомістю, 
проте цей ефект у сукупності з іншими чинниками задає 
об’єктивні  умови  існування певного ринку,  регулювання 
якого  лише  нормами  права  неможливо  без  урахування 
особливостей його суб’єктів [3, с. 126].

Специфіка  регулювання  господарської  діяльності 
підприємств релігійних організацій полягає ще й у тому, 
що майже кожна конфесія має  свої  специфічні правила 
ведення  такої  діяльності:  заборони,  обмеження,  регла-
менти певних дій. Низка авторів досліджували релігійні 
правила  різних  конфесій  як  регулятор  господарської 
діяльності. Водночас окремо авторами виділяється саме 
торгова  діяльність,  стосовно  якої  кожна  світова  релігія 
має  власну  позицію.  Зокрема,  в  ісламі  заборонені  тор-
гові угоди щодо узурпованих товарів,  справи, пов’язані 
з азартними іграми, угоди, у яких є елемент лихварства 
тощо. В  іудаїзмі  заборонено не  євреям продавати будь-
які  речі,  які  потрібні  не  євреям  для  здійснення  їхнього 
культу,  а  канонічне  право  римо-католицької  церкви 
в питаннях ціноутворення визнає лише справедливу ціну, 
у якій дотримана пропорційна рівність, яка заснована на 
обміні еквівалентів. У багатьох релігіях має місце нега-
тивне  ставлення  до  нарахування  процентів  на  борг, що 
унеможливлює  включення  в  договори  з  релігійними 
організаціями  цих  конфесій  деякі  засоби  забезпечення 
зобов’язання  [3,  с.  127].  Отже,  внутрішні  настанови 
окремих  конфесій  можуть  істотно  визначати  порядок 
здійснення  господарської  діяльності,  асортимент  про-
дукції, ціну, вибір контрагента тощо.



236

№ 1 2020
♦

Релігійні організації мають право власності на майно, 
придбане  або  створене  ними  власним  коштом,  пожерт-
вуване  громадянами,  організаціями  або  передане  держа-
вою, а також придбане на інших підставах, передбачених 
законом (ч. 4 ст. 18 Закону України «Про свободу совісті 
та  релігійні  організації»).  Тобто,  виходячи  із  зазначених 
вимог  Закону,  підприємства  релігійних  організацій  не 
є власниками майна, що перебуває в  їхньому віданні  та/
або набуто у процесі господарської діяльності. Зазначена 
умова є цілісним елементом господарсько-правового ста-
тусу підприємства релігійної організації, є системним еле-
ментом, передбаченим законодавцем у питаннях регулю-
вання діяльності таких підприємств. 

Так,  Господарським  кодексом  України  передбачено, 
що  підприємство  релігійної  організації  не  є  власником 
майна, переданого йому, на основі якого воно діє. Згідно 
із ч. 5 ст. 112 Господарського кодексу України, підприєм-
ство  об’єднання  громадян,  релігійної  організації  діє  на 
основі  статуту,  є юридичною  особою,  здійснюючи  свою 
діяльність  на  праві  оперативного  управління  або  госпо-
дарського відання відповідно до вимог цього Кодексу.

Право  господарського  відання  є  речовим  правом 
суб’єкта  підприємництва,  який  володіє,  користується 
і  розпоряджається  майном,  закріпленим  за  ним  власни-
ком (уповноваженим ним органом), з обмеженням право-
мочності  розпорядження  щодо  окремих  видів  майна  за 
згодою власника у випадках, передбачених цим Кодексом 
та іншими законами (ч. 1 ст. 136 Господарського кодексу 
України).  Згідно  із  ч.  2  ст.  136  Господарського  кодексу 
України, власник майна, закріпленого на праві господар-
ського  відання  за  суб’єктом  підприємництва,  здійснює 
контроль  за  використанням  та  збереженням  належного 
йому майна безпосередньо або через уповноважений ним 
орган, не втручаючись в оперативно-господарську діяль-
ність підприємства [1].

Згідно із ч. 1 ст. 137 Господарського кодексу України, 
правом оперативного управління визнається речове право 
суб’єкта  господарювання,  який  володіє,  користується 
і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником 
(уповноваженим ним органом) для здійснення некомерцій-
ної господарської діяльності, у межах, встановлених цим 
Кодексом та іншими законами, а також власником майна 
(уповноваженим  ним  органом).  Власник  майна,  закрі-
пленого  на  праві  оперативного  управління  за  суб’єктом 
господарювання,  здійснює  контроль  за  використанням 
і збереженням переданого в оперативне управління майна 
безпосередньо або через уповноважений ним орган і має 
право  вилучати  в  суб’єкта  господарювання  надлишкове 
майно, а також майно, що не використовується, та майно, 
що використовується ним не за призначенням.

Ст. ст. 63, 93 Господарського кодексу України підпри-
ємства  релігійних  організацій  віднесено  до  підприємств 
колективної  власності.  Згідно  з  абз.  3  ч.  1  ст.  63  Госпо-
дарського  кодексу  України,  одним  із  видів  підприємств 
є  підприємство,  що  діє  на  основі  колективної  влас-
ності  (підприємство  колективної  власності).  Згідно  із 
ч.  2  ст.  93  Господарського  кодексу  України,  підприєм-
ствами  колективної  власності  є  виробничі  кооперативи, 
підприємства споживчої кооперації, підприємства громад-
ських і релігійних організацій, інші підприємства, перед-
бачені законом.

За  способом  утворення  та  формування  статутного 
капіталу підприємства громадських організацій належать 
до  унітарних  підприємств.  Залежно  від  способу  утво-

рення  (заснування)  та  формування  статутного  капіталу 
в  Україні  діють  підприємства  унітарні  та  корпоративні. 
Унітарне підприємство  створюється одним  засновником, 
який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно 
до закону статутний капітал, не поділений на частки (паї), 
затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або 
через  керівника,  який  призначається  (обирається)  засно-
вником (наглядовою радою такого підприємства, у разі її 
утворення), керує підприємством і формує його трудовий 
колектив  на  засадах  трудового  найму,  вирішує  питання 
реорганізації та ліквідації підприємства. Унітарними є під-
приємства державні, комунальні, підприємства, засновані 
на  власності  об’єднання  громадян,  релігійної  організації 
або на приватній власності засновника [1].

Висновки. Узагальнюючі  основні  норми  права,  які 
регулюють діяльність підприємств релігійних організацій, 
здається  за  можливе  виділити  такі  основні  характерис-
тики  їхнього  господарського-правового  статусу й  окремі 
недоліки його правового регулювання:

1.  Особливості  діяльності  підприємств  релігійних 
організацій  регламентується  Господарським  кодексом 
України та Законом України «Про свободу совісті та релі-
гійні організації», що співвідносяться один з одним.

2.  Засновником та власником підприємства релігійної 
організації може бути тільки релігійна організація. 

3.  Майновою основою діяльності підприємства релі-
гійної організації є майно, передане йому засновником – 
релігійною  організацією,  яка  є  власником  цього  майна, 
та  майно,  набуте  у  процесі  господарської  діяльності, 
майно, власником якого також є релігійна організація. До 
підприємства  релігійної  організації  не  переходить  право 
власності на жодне майно у процесі здійснення господар-
ської  діяльності,  таке  підприємство  володіє  та  користу-
ється майном виключно на праві господарського відання 
або оперативного управління. 

Виходячи  із  зазначеного,  основним  недоліком  діяль-
ності  підприємств  громадських  організацій  є  невідпо-
відність  чинного  правового  регулювання  їх  діяльності 
потребам  часу  й  економічної  діяльності.  Неможливість 
підприємств  релігійних  організацій  бути  власником 
майна,  на  основі  якого  вони  здійснюють  господарську 
діяльність,  а  також майна,  набутого  у  процесі  такої  гос-
подарської діяльності, істотно обмежує економічну компе-
тенцію  та  самодостатність  таких підприємств, фактично 
перетворюючи господарську діяльність підприємств релі-
гійних  організацій  на  господарське  забезпечення  діяль-
ності релігійних організацій. 

Зазначена  особливість  потребує  додаткового  унорму-
вання шляхом внесення відповідних змін до Господарського 
кодексу  України  та  Закону  України  «Про  свободу  совісті 
та релігійні організації» щодо надання підприємствам релі-
гійних  організацій  правомочності  розпоряджатися  їхнім 
майном  шляхом  надання  їм  можливості  бути  власником 
майна,  що  передане  їм  засновником-релігійною  організа-
цією, та набутого у процесі господарської діяльності. 

Для  дотримання  справедливого  балансу  суспільних 
інтересів стосовно діяльності релігійних організацій про-
понується розробити та пропонувати передбачити в чин-
ному  законодавстві  правові  норми,  відповідно  до  яких 
певна частина доходів (прибутку) або майна підприємства 
релігійної організації підлягає передачі релігійній органі-
зації  для  забезпечення  потреб  діяльності  останньої. Для 
цього необхідно внести зміни в Закон України «Про сво-
боду совісті та релігійні організації».
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У статті досліджено особливість розвитку правового регулювання грального бізнесу як сфери господарювання. Так, гральний бізнес 
існував завжди, а тяга до азартних ігор не зменшувалася. В той же час і небезпека азартних ігор для соціуму усвідомлювалась в усі часи. 
В основу поширеності азартних ігор були закладені ймовірність легкого збагачення та азарт. Незважаючи на позитивний вплив грального 
бізнесу на державний бюджет, необхідність належного правового регулювання цієї сфери все ж не підлягає сумніву. 

Наголошено на основних морально-ціннісних, економічних та медичних факторах, які зумовлюють необхідність державного регулю-
вання в цій сфері. Це пояснюється тим, що кожна держава стоїть перед дилемою вибору – повної заборони азартних ігор як негативного 
соціального явища з метою збереження моральних цінностей у суспільстві, матеріального добробуту особи та здоров’я населення та 
розвитку держави, заснованої на ліберальних цінностях, а також великого доходу для наповнення державного бюджету. 

Проаналізовано розвиток вітчизняного законодавства грального бізнесу. Зокрема, різка зміна обстановки на законодавчому рівні та 
бездіяльність органів державної влади у врегулюванні відносин у сфері грального бізнесу призвела до негативних наслідків. Оскільки 
така діяльність держави порушила не тільки права та свободи суб’єктів господарювання – організаторів грального бізнесу, але й при-
звела до тінізації ринку азартних ігор. Досліджуються основні положення новоприйнятого законопроєкту про державне регулювання 
грального бізнесу в Україні. 

Зроблено висновок про те, що правове регулювання грального бізнесу завжди було нестійким і мінливим, що залежало як від 
моральних цінностей суспільства, так і від економічної політики держави. Довгоочікуваний законопроєкт, прийнятий парламентом у пер-
шому читанні, може поставити Україну на один шлях з економічно розвинутими країнами, надавши належне правове регулювання сфері 
грального бізнесу. Проте прийнятий законопроєкт містить певні недоліки, які насамперед стосуються визначення поняття «азартних ігор» 
як основи грального бізнесу, що в подальшому може призвести до неправильної кваліфікації дій суб’єктів господарювання.

Ключові слова: гральний бізнес, азартні ігри, ґемблінг, ризик, лудоманія.

The article explores the peculiarity of the development of legal regulation of the gambling business as a sphere of management. Yes, 
gambling has always existed, and the attraction to gambling has not decreased. At the same time, the dangers of gambling for society were also 
recognized at all times. And the probability of easy enrichment and excitement was based on the prevalence of gambling. Despite the positive 
impact of gambling on the state budget, the need for proper legal regulation of this area is still beyond doubt. Emphasis is placed on the basic 
moral, economic and medical factors that determine the need for state regulation of this field. 

This is because each state faces a dilemma of choice: from one complete ban on gambling as a negative social phenomenon in order to 
preserve moral values in society, the material well-being of the individual and the health of the population, and on the other, the development of a 
state based on liberal values, as well as whether there is considerable income to fill the state budget. The development of the domestic legislation 
of the gambling business is analyzed. In particular, the dramatic change in the legislative environment and the inactivity of public authorities in 
regulating gambling relations have had negative consequences. 

As such activity of the state violated not only the rights and freedoms of business entities – organizers of gambling business, but also led 
to the shadowing of the gambling market. The main provisions of the newly adopted draft law on state regulation of gambling in Ukraine are 
examined. It is concluded that the legal regulation of gambling has always been volatile and volatile, which depended on both the moral values 
of society and the economic policies of the state itself. 

The long-awaited bill, adopted by Parliament in the first reading, could put Ukraine on one path with economically developed countries, 
providing proper legal regulation of the gambling industry. However, the draft law has certain shortcomings, which primarily relate to defining the 
very concept of gambling as the basis of gambling, which may in the future lead to incorrect qualification of the business entities.

Key words: gambling, gambling business, casino, risk, ludomania. 

Постановка проблеми. Важливим  елементом  розви-
тку  держави  як  демократичної  є  формування  її  правової 
системи  на  основі  врахування  різноманітних  суспільних 
потреб. Однак дещо ускладненими є ситуації, коли потреби 
суспільства  суперечать  іншим  усталеним  догмам  остан-
нього.  Така  ситуація  постала  в  суспільних  відносинах 
у  сфері  грального  бізнесу.  Так,  ліберальні  демократичні 
цінності,  які  проголошує  більшість  держав,  передбача-
ють різноманітні права людини, серед яких є право вільно 
розпоряджатися  своїм  часом  і  власними  коштами. Однак 
наслідки  захоплення  азартними  іграми  залишають  поміт-
ний слід на усталених моральних традиціях суспільства.

Метою статті є дослідження динаміки розвитку зако-
нодавчого регулювання сфери грального бізнесу в Укра-
їні.  Автори  статті  окреслили  такі  завдання:  дослідити 
проблематику державного регулювання грального бізнесу 
через специфіку морально-ціннісних і медичних аспектів 

цієї  сфери;  визначити  динаміку  становлення  законодав-
ства у сфері грального бізнесу в Україні; проаналізувати 
основні  положення  новоприйнятого  законопроєкту  про 
державне регулювання грального бізнесу.

Стан опрацювання. Дослідженням інституту грального 
бізнесу як сфери господарювання  займалася низка науков-
ців. Окремі аспекти цього інституту можна відшукати у пра-
цях В.В. Висоцької, Г.М. Дюби, О.А. Іванова, Є.С. Ізюмова, 
А.Ш.  Казбекова,  А.А.  Карпова,  Д.Г.  Мулявки,  В.М.  Опа-
насенко,  Н.О.  Петричко,  С.В.  Рябчук,  Р.А.  Севостьянова, 
А.В. Сохан, В.В. Шевцова та інших.

Виклад основного матеріалу. На різних етапах  історії 
азартні ігри створювалися як порок, девіантна, кримінальна 
або  криміногенна  діяльність.  Можливо,  єдине,  що  було 
настільки ж повсюдним як азартні ігри, – це осуд цієї діяль-
ності, особливість якої кидала постійну тінь на їх популяр-
ність. Протягом ХХ – початку ХХІ століття правовий статус 
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азартних  ігор  по  всій  земній  поверхні  слабшав  і  погіршу-
вався у відповідь на зміну поглядів на відносини із суспіль-
ством. Азартні ігри сприймалися як суспільне невдоволення, 
аморальне, непристойне та криміногенне шахрайство з боку 
законодавця. Підробки, крадіжки і насильство – все це скла-
дало чорний список злочинів, пов’язаних з азартними іграми, 
і їх необхідно було скоротити за допомогою заборон [1, c. 1].

Протягом останніх десятиліть азартні ігри в західному 
світі  трансформувалися  з  діяльності  «сумнівної  моралі» 
у  досить  прославлену  тягу  споживачів.  Лібералізація 
і дерегулювання промисловості поряд із поширенням кон-
сюмеризму1 сприяли поширенню азартних ігор як основ-
ного виду дозвілля. Це було підкріплено змінами культур-
ного  сприйняття,  яке  позиціонувало  ризик  як  важливий 
організований  принцип  пізнього  сучасного  суспільства. 
Крім того, було вказано на соціальний перехід від ризико-
фобії до ризикофілічної «культури казино», яка прослав-
ляє «переможців суспільства» та уникає тих, хто в ньому 
програв [1, c. 1]. 

Небезпека  азартних  ігор усвідомлювалася в усі  часи. 
Адже не тільки багаті та забезпечені, але й менш заможні 
і  навіть  бідні  класи  населення  досить  легко  піддаються 
пристрасті  до  азартних  ігор  і  в  погоні  за  легкою  нажи-
вою приносять в жертву зароблені важкою працею гроші. 
Прямий обов’язок держави насамперед полягає в нагляді 
за тим, щоб такі ігри не відбувалися публічно та не при-
вертали широкого кола осіб, не відбивалися негативно на 
матеріальному благополуччі населення [2, c. 299].

Однак  інтерес  до  азартних  ігор  з  боку  держави  був 
завжди. Він зумовлений необхідністю недопущення неста-
більності в економічному обігу за рахунок переходу майна 
від однієї особи до іншої за рахунок отримання грошових 
коштів для бюджету у вигляді податків [3, с. 2]. Натепер 
у світі існує три моделі регулювання державою азартних 
ігор, які багато в чому залежать від ставлення населення 
до них:

1)  повна  заборона  грального  бізнесу,  характерна  для 
країн  із  жорсткими  релігійними  упередженнями  щодо 
азартних ігор;

2)  держава  дозволяє  лише  деякі  види  азартних  ігор 
і зосереджує весь гральний бізнес у спеціальних точках;

3)  повна легалізація азартних  ігор, але під жорстким 
контролем держави [4].

В Україні гральний бізнес зійшов із легального шляху 
у 2009 році. Передумовою такої різкої зміни у правовому 
регулювання став інцидент в одному із залів ігрових авто-
матів,  який призвів  до  загибелі  кількох  людей. Ця подія 
спричинила бурхливу реакцію населення. Вже на наступ-
ний  день  Міністерство  фінансів  України  зупинило  дію 
всіх  205  ліцензій  на  провадження  організації  діяльності 
з проведення азартних ігор [5].

Трагедія була масштабно та майстерно «презентована» 
народним депутатам України та всьому українському сус-
пільству  в  якості  остаточного  переконливого  аргументу 
на користь категоричної заборони грального бізнесу. Вер-
ховна Рада України в надзвичайно оперативному режимі 
прийняла Закон України «Про заборону грального бізнесу 
в Україні», який потім переконливо подолав вето Прези-
дента [6]. В результаті Україна втрачає 3,5 млрд гривень 
щорічно, які сплачувалися організаторами грального біз-
несу до бюджету [7].

Абзац 1 пункту 4 Перехідних положень Закону України 
«Про заборону грального бізнесу в Україні [8] передбачив 
покладення на Кабінет Міністрів України обов’язку розро-
бити  і внести на розгляд Верховної Ради України законо-
проєкт про діяльність з організації та проведення азартних 
ігор  у  спеціально  відведених  для  цього  гральних  зонах. 
Проте державна влада протягом 10 років не могла належним 

1 Консюмеризм  –  рух,  спрямований  на  захист  прав  споживачів;  потурання  
надмірному споживанню ресурсів.

чином врегулювати діяльність з організації та проведення 
грального бізнесу, незважаючи на численні законопроєкти, 
які надходили протягом цих років до законодавчого органу 
щодо врегулювання діяльності в цій сфері.

Вперше на захист прав суб’єктів господарювання – орга-
нізаторів грального бізнесу – став Європейський суд з прав 
людини (далі – ЄСПЛ), рішення якого є особливою формою 
прецеденту,  що  створюється  наднаціональним  органом 
і є обов’язковим для держав-учасниць Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод 1950 року [9, c. 29]. 
Суд зазначив, що рішення, прийняті законодавчим органом, 
не можуть знаходитися поза контролем ЄСПЛ, який пови-
нен ретельно вивчити аргументи, прийняті до уваги в про-
цесі  законодавчого  процесу  та  які  призводять  до  вибору, 
який був зроблений законодавчим органом, і визначити, чи 
був  досягнутий  справедливий  баланс  між  конкуруючими 
інтересами держави і тими, кого безпосередньо зачіпають 
ці законодавчі зміни [10].

Так, у справі «ТОВ «Світ розваг» та інші проти Укра-
їни» [11] ЄСПЛ встановив низку порушень, пов’язаних із 
прийняттям Закону України «Про заборону грального біз-
несу України». Так, зі скасуванням дії ліцензії на зайняття 
гральним бізнесом було порушено право власності органі-
заторів такого бізнесу (порушення статті 1 Протоколу 1 до 
Конвенції  про  захист  прав  людини  та  основоположних 
свобод  [12]),  зокрема  через  відсутність  компенсаційних 
заходів  навіть щодо  прямих  витрат. Це  пов’язано  з  тим, 
що припинення дії діючої ліцензії на ведення бізнесу було 
втручанням у право на мирне володіння майном, гаранто-
ване статтею 1 Протоколу 1 до Конвенції.

Порушенням  став  і  закороткий  перехідний  період 
для  суб’єктів  господарювання,  який  теоретично  складав 
40  днів.  Кабінет Міністрів  України  в  силу  своїх  повно-
важень  зупинив  дію  ліцензії  заявника,  тому  перехідний 
період для нього був взагалі відсутній. Це було посилено 
ще й тим фактом, що політика по відношенню до азартних 
ігор змінилася особливо швидко: минула політика більш 
жорсткого  регулювання  змінилася  повною  забороною 
всього  за  2  місяці.  Закон  був  оформлений  як  тимчасова 
заборона  і  потребував,  щоб  Кабінет  Міністрів  України 
надав пропозиції по регулюванню грального бізнесу, чого 
не було зроблено. Законопроєкти, на які посилається уряд 
[13;  14],  є  приватною  ініціативою,  і  немає  ніяких  ознак 
того, що вони коли-небудь були підтримані владою. Неви-
конання обіцянки ввести це законодавство створило неви-
значеність,  покладаючи  додатковий  тягар  на  компанію 
заявника. Неясна обіцянка, що цей захід буде тимчасовим 
і  згодом  буде  замінений  політикою  обмежених  ігрових 
зон,  тільки  додала  елемент  невизначеності  в  ситуацію 
та продемонструвала непослідовність у політиці внутріш-
ньої влади.

Європейські  стандарти,  до  яких  прямує  українське 
суспільство,  вимагають  чіткого  правового  регулювання 
всіх сфер життєдіяльності, щоб надати змогу пострадян-
ським  країнам  боротися  з  підприємницькою  політикою 
комунізму.  З  метою  ж  детінізації  економіки  необхідно 
створювати сприятливі умови для функціонування різно-
манітних форм бізнесу на законодавчому рівні [15, c. 121].

Окремі  стандарти  у  сфері  грального  бізнесу  були 
вироблені  Європейським  парламентом.  Так,  стаття  10  
Директиви № 2005/60/EC передбачає, що держави-члени 
повинні  передбачати,  ідентифікацію  клієнтів  казино 
та  проводити підтвердження  їх  особистості  в  разі,  якщо 
вони  купують  чи  обмінюють  гральні  фішки  на  суму 
2000 євро або більше. Казино повинні бути ліцензованими 
для  легального  ведення  бізнесу,  а  компетентні  державні 
органи повинні мати розширені наглядові повноваження, 
зокрема  можливість  проводити  інспекції  на  місці.  Від 
організаторів згідно директиви вимагається, щоб бенефі-
ціарні власники чи управляючі казино були підходящими 
та належними особами, які встановлюється національним 



239

Порівняльно-аналітичне право
♦

законодавством  (як  мінімум  такими  критеріями  є  необ-
хідність захисту казино від неправомірного використання 
вказаними особами у злочинних цілях) [16].

Хоча Україна після проголошення своєї незалежності 
частково  звільнилася  від  усталених  соціалістичних  цін-
ностей, відчувши ліберальний смак свободи замість ефек-
тивного врегулювання суспільних відносин у сфері граль-
ного бізнесу, обрала здавалося б простіший шлях – його 
тотальної та різкої заборони. Як свідчить практика, підхід 
заборони  щодо  регульованих  ним  суспільних  відносин 
вичерпав себе, є неефективним і не відповідає ані сучас-
ним підходам у цій  галузі,  ані  європейським тенденціям 
свободи  підприємницької  діяльності.  Цій  бізнес-галузі 
властиві прибутковість і певна суспільна шкідливість. Як 
показує практика розвинених країн, правове регулювання 
у вказаній сфері потребує збалансованого та комплексного 
підходу [17].

Проєкт  Закону  України  «Про  державне  регулювання 
діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» 
[18]  (далі  –  Законопроєкт),  який  був  прийнятий  у  пер-
шому  читанні,  заклав  підвалини  для  розвитку  гральної 
індустрії,  вивівши  з  тіні  ринок  грального  бізнесу  в  кра-
їні  та  надавши  нові  можливості  для  суб’єктів  господа-
рювання у сфері розваг. Незважаючи на це, законопроєкт 
все ж залишив неврегульованими окремі питання в сфері 
грального бізнесу. Насамперед це стосується визначення 
поняття «азартних  ігор» як будь-якої  гри, умовою участі 
в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отри-
мання виграшу (призу), наявність і розмір якого повністю 
або частково залежить від випадковості та/або знань і май-
стерності гравців (стаття 1 Законопроєкту).

Слід зазначити, що під поняттям «азартних ігор» (від 
франц. – “jeux de hazard”) у більшості країн розуміють ігри, 
результати яких на противагу комерційним виключно або 
головним чином залежать від випадку, а не від спритності 
чи майстерності гравців, якщо при цьому ставкою є пред-
мет, до виграшу чи програшу якого учасники гри своїми 
коштами  не  можуть  ставитися  байдуже  [2,  c.  203–204]. 
В  основі  поширеності  азартних  ігор  лежить  азарт  (стан, 
який  викликає  пристрасне  захоплення  гральним  проце-
сом, супроводжується підвищеною емоційною напругою) 
[19, c. 5] та ймовірність легкого збагачення.

Теорія ймовірності як необхідна ознака азартних ігор 
є частиною математики, яка вивчає  залежність між ймо-
вірностями різноманітних подій. Імовірність появи однієї 
із  декількох несумісних подій  дорівнює  сумі  ймовірнос-
тей цих подій [20, c. 35]. Теорію ймовірності, застосовану 
до азартних  ігор, ще називають «задачею про розорення 
гравця»  [21,  c.  35],  де  також  було  сформовано  «матема-
тичне очікування виграшу» [22, c. 85].

Та обставина, що виграш може залежати повністю або 
частково від  знань  і майстерності  гравця, не може нале-
жати до характеристики азартної гри, а відрізняє азартні 
ігри від  інших дій, пов’язаних  із ризиком (що необхідно 
для  кваліфікації  діяльності  при  незаконному  зайнятті 
гральним бізнесом).

Однією  з  причин  посиленого  державного  регулю-
вання грального бізнесу є побічний ефект від такої сфери 
індустрії – хвороба,  зумовлена невгамовним захоплення, 
схильністю  людини  до  азартних  ігор  –  ігроманія,  або 
лудоманія  (від  лат.  “ludus”  –  «гра»)  [23,  c.  299].  Деся-
тий  перегляд  Міжнародного  класифікатора  хвороб  під 
кодом F63.0 передбачає патологічну тягу до азартних ігор 
(рathological gambling). Суть цього розладу полягає в тому, 
що часті епізоди азартної гри, які домінують у житті паці-
єнта, йдуть у збиток соціальним, професійним, матеріаль-
ним і сімейним цінностям, обов’язкам останнього [24].

Стаття 7 Законопроєкту передбачає, що до повноважень 
Комісії з розвитку та регулювання азартних ігор входить 
встановлення вимог щодо боротьби з вираженою ігровою 
залежністю (лудоманією). Членами такого органу можуть 
бути  тільки  особи,  які  мають  освіту  у  сфері  публічного 
управління та адміністрування, економічну або юридичну 
(частина 9 статті 6 Законопроєкту), однак немає жодного 
члена  та/або  консультативного  органу  з  медичною  осві-
тою (оскільки лудоманія є медичним захворюванням).

Окремі  прогалини  Законопроєкту  можуть  викли-
кати  проблеми  його  правозастосування.  Так,  пункт 
4  статті  16  Законопроєкту  передбачає  заборону  органі-
затору  азартних  ігор надавати  гравцю позики для  участі 
в грі. Проте неврегульованим залишається питання щодо 
моменту, з якого особа набуває статусу гравця, та моменту 
виходу останнього з гри. 

Можна припустити, що особа набуває статусу гравця 
з моменту прийняття ставки організатором (уповноваже-
ною ним  особою)  і  втрачає  цей  статус  у  момент  добро-
вільного  виходу  з  гри  або  в  разі  закінчення  грошових 
коштів  (примусово).  Організатори  азартних  ігор  в  обхід 
цієї  норми  можуть  надавати  позики  «під  розписку»  без 
зазначення  мети,  наслідком  чого  може  бути  затягнення 
лудомана в «боргову кабалу»  і настання всіх негативних 
наслідків від азартних ігор. Автори вважають, що в такому 
разі доцільно було б зазначити, що організатору азартних 
ігор забороняється надавати позику для участі в грі також 
особі, яка брала участь у цій же партії (роздачі). Хоча це 
положення  не  регулює  перспективи  надання  позик  для 
гри на автоматах. Таку аксіому вже повинен забезпечувати 
принцип відповідальної гри, обов’язковий для всіх учас-
ників азартної гри.

Частина  6  статті  19  Законопроєкту  також  передба-
чає, що якщо особа, незважаючи на заборону, взяла в грі 
участь, то така азартна гра щодо такої особи є нікчемною, 
а  виплати  цим  особам  організатором  азартних  ігор  не 
здійснюються, надана виплата повертається. Проте яким 
чином  врегульовуватиметься  ситуація,  коли  організатор 
азартних  ігор  знав  про  обмеження  в  участі  особи  і  все 
рівно допустив  її до гри або ж неналежним чином пере-
вірив достовірність даних особи? В такому разі доцільно 
було  б  передбачити  невиплату  грошових  коштів  особі 
в разі  встановлення факту підробки особистих докумен-
тів  або  ідентифікаційної  картки  гравця  (для  осіб,  які  не 
досягли 21 року). Необхідно також встановити більш чітку 
дефініцію між особами, яким забороняється брати участь 
у грі (частина 3 статті 19 Законопроєкту) та особами, які 
не допускаються до участі в грі (частина 5 статті 19 Зако-
нопроєкту).

Висновки. Таким  чином,  правове  регулювання 
грального  бізнесу  завжди  було  нестійким  і  мінливим, 
що  залежало  як  від  моральних  цінностей  суспільства, 
так і від економічної політики держави. В Україні зако-
нодавство  в  цій  сфері  отримало  застій,  що  виявилося 
у відсутності правового регулювання в цій галузі про-
тягом десяти років. 

Довгоочікуваний  законопроєкт  «Про  державне  регу-
лювання діяльності щодо організації та проведення азарт-
них  ігор»,  прийнятий  Парламентом  у  першому  читанні, 
може поставити Україну на один шлях з економічно роз-
винутими країнами (наприклад за рахунок джанкет-турів), 
надавши  належне  правове  регулювання  сфері  грального 
бізнесу.  Проте  прийнятий  законопроєкт  містить  певні 
недоліки, які насамперед стосуються визначення поняття 
«азартних ігор» як основи грального бізнесу, що в подаль-
шому може призвести до неправильної кваліфікації діяння 
суб’єктів господарювання.
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Стаття присвячена розкриттю поняття, ознак, порядку та умов застосування юридичної відповідальності як різновиду соціальної від-
повідальності до некомерційних суб’єктів господарювання як одних із видів суб’єктів господарського права, спрямованого на законність 
їх діяльності, що є обов’язковим їх чинником. Зазначено, що юридична відповідальність як різновид соціальної відповідальності є важ-
ливим засобом забезпечення законності і правопорядку в країні, дотримання прав і свобод людини та забезпечення належної реалізації 
державними органами та їх посадовими особами своїх повноважень, визначених законом, отже, є істотним фактором побудови право-
вої держави в Україні і однією з найвагоміших гарантій забезпечення можливості реалізації прав та інтересів суб’єктів господарювання. 

Зроблено висновок, що відповідальність, яка застосовується в некомерційній сфері господарювання, вважається різновидом соці-
альної відповідальності, виразом сутності та мети створення і діяльності некомерційних суб’єктів господарювання. Значення юридичної 
відповідальності, зокрема і господарсько-правової, яка застосовуються до некомерційних суб’єктів господарювання, натепер істотно 
зростає у зв’язку з підвищенням ролі правових засобів у виконанні завдань регламентації господарського обігу. Саме тому відповідаль-
ність має розглядатися як один із дієвих важелів механізму господарювання, який справляє значний вплив на прискорення економічного 
і господарського розвитку нашого суспільства. 

Практично всі нормативно-правові акти, які регулюють діяльність некомерційних суб’єктів, містять положення щодо відповідальності 
зазначених суб’єктів і доречним є визначення субсидіарної відповідальності членів та учасників некомерційних суб’єктів, підстави, розмір 
і порядок застосування якої встановлюються установчими документами, господарсько-правовою відповідальністю, яка застосовується у 
тому числі й до некомерційних суб’єктів господарювання. Такими можна вважати і спеціальні методи впливу на економічні інтереси, і 
механізм перекладання несприятливих наслідків, і настання цих наслідків за певних обставин з урахуванням норм чинного законодавства.

Ключові слова: некомерційні суб’єкти господарювання, юридична відповідальність, господарсько-правова відповідальність, соці-
альний характер, господарські санкції.

The article is devoted to the disclosure of the concept, features, procedure and conditions of application of legal liability as a form of social 
responsibility to non-commercial entities as one of the types of economic law, which is aimed at the legality of their activity and is a mandatory 
factor of them. It is stated that legal responsibility as a form of social responsibility is an important means of ensuring law and order in the country, 
observance of human rights and freedoms and ensuring proper implementation by state bodies and their official duties of their powers defined by 
law, therefore, is an essential factor in the construction of a rule of law in Ukraine and one of the most important guarantees to ensure the ability 
to exercise the rights and interests of economic entities. 

It is concluded that the responsibility used in the non-commercial sphere of economy is considered a kind of social responsibility, which 
is an expression of the essence and purpose of the creation and activity of non-commercial entities. The importance of legal liability, including 
economic and legal, applicable to non-commercial entities, is now significantly increasing due to the increasing role of legal means in fulfilling the 
tasks of regulation of economic turnover, which is why liability should be considered as one of the effective levers of the economic mechanism, 
which has a significant impact on accelerating the economic and therefore economic development of ours society. 

Almost all regulatory acts governing the activities of non-profit entities contain provisions on the liability of these entities and it is appropriate 
to determine the subsidiary liability of members and participants of non-profit entities, the grounds, size and procedure of which are established by 
the constituent documents, legal liability, which applies including non-profit business entities can be considered as special methods of influence on 
economic interests, the mechanism of translation of adverse consequences, and the occurrence of these consequences in certain circumstances, 
taking into account the rules of the current legislation.

Key words: non-commercial entities, legal liability, economic and legal liability, social character, economic sanctions. 

Постановка проблеми.  Соціальна  відповідаль-
ність  виникає  одночасно  з  суспільством,  її  формування 
пов’язане з розвитком людини як соціальної  істоти, сус-
пільних відносин, коли поведінка особи набуває суспіль-
ної  значущості  і  починає  регулюватися  за  допомогою 
соціальних  норм,  є  невід’ємним  елементом  у  системі 
людина-держава-суспільство. 

Різновидом соціальної відповідальності є юридична від-
повідальність – одна з найвагоміших гарантій забезпечення 
можливості реалізації прав та інтересів суб’єктів господа-
рювання. Оскільки юридична відповідальність класифіку-
ється за галузевою ознакою, виділяється господарсько-пра-
вова відповідальність, яку несуть всі некомерційні суб’єкти 
господарювання. Тому дослідження особливостей порядку 
застосування,  видів  і  правових  аспектів  відповідальності 
некомерційних суб’єктів господарської діяльності з ураху-
ванням їх діяльності є досить актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Катего-
рія  відповідальності  як  загально  соціологічна  категорія 
в  науці  стала  предметом  дослідження  ще  в  60-ті  роки  
XX  ст.  Однією  з  перших  фундаментальних  робіт  із  цієї 
проблеми  є  праця  А.П.  Черемніної  «Проблема  відпові-
дальності в етиці», де було подано глибокий аналіз відпо-
відальності як загальносоціального явища.

Поняття  та  ознаки  відповідальності  некомерційних 
суб’єктів,  особливості  їх  правової  природи  досліджу-
вали  і  досліджують  вчені-правознавці  В.К.  Мамутов, 
В.С. Щербина, О.М. Вінник, Д.В. Задихайло, Н.О. Саніахме-
това, О.П. Подцерковний, В.В. Гончаренко, Е.Ф. Демський, 
С.О. Теньков та інші, але в роботах українських правознавців 
зазначена проблема не знайшла досить повного висвітлення.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). 
Значення  юридичної  і  господарсько-правової  відпові-
дальності  істотно  зростає  у  зв’язку  з  підвищенням  ролі  
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правових  засобів у  виконанні  завдань регламентації  гос-
подарського  обігу. Відповідальність має  розглядатися  як 
один  із  дієвих  важелів  механізму  господарювання,  який 
справляє  значний  вплив  на  прискорення  економічного 
розвитку нашого суспільства. 

Виклад основного матеріалу. В  літературі  зазнача-
ється, що в ГК України є багато новел, принципово нових 
підходів  у  правовому  регулюванні  господарських  відно-
син. Це стосується і правового регулювання відповідаль-
ності [1, с. 128–133].

У  визначенні  поняття  «господарсько-правової  від-
повідальності»  немає  єдності  думок  вчених.  На  думку 
Г.В. Пронської,  господарсько-правова  відповідальність  – 
це  економічні  за  змістом  і  юридичні  за  формою методи 
впливу на економічні інтереси суб’єкта господарювання – 
правопорушника  [2].  Д.Х.  Липницький  і  А.Д.  Болотова 
вважають,  що  господарсько-правова  відповідальність 
є  певним  механізмом  перекладання  несприятливих 
наслідків  з  одного  учасника  господарських  відносин  на 
іншого [1]. 

Під  господарською  відповідальністю  розуміється 
настання  несприятливих  майнових  наслідків  (стягнення 
збитків,  штрафу  тощо)  при  порушенні  правил  функціо-
нування  господарського  механізму,  які  встановлюються 
державними органами в інтересах держави або сторонами 
в  договорі.  При  цьому  зазначається,  що  господарсько-
правова  відповідальність  відрізняється  від  інших  видів 
відповідальності  тим,  що  поєднує  елементи  майнового 
та  примусового  (організаційного)  характеру  [3].  Таким 
чином,  господарсько-правова  відповідальність  визнача-
ється і як методи впливу на економічні інтереси, і як меха-
нізм перекладання несприятливих наслідків, і як настання 
цих  наслідків,  які  не  можна  вважати  найбільш  повними 
та точними характеристиками цього виду юридичної від-
повідальності. 

Найбільш поширеним є позначення господарсько-пра-
вової відповідальності через поняття «господарські санк-
ції».  Господарсько-правова  відповідальність,  на  думку 
В.К. Мамутова, це перетерплювання (або несення) госпо-
дарським органом несприятливих  економічних наслідків 
безпосередньо в результаті застосування до нього перед-
бачених законом санкцій (мір відповідальності) економіч-
ного характеру [4]. 

В.С. Щербина вважає, що відповідальність у господар-
ському праві (господарсько-правова відповідальність) – це 
комплексний правовий інститут, який має свій особливий 
предмет  регулювання  –  господарські  правопорушення. 
Відповідальністю  є  застосування  до  правопорушника 
встановлених  законом  або  договором  санкцій,  внаслідок 
чого він зазнає майнових втрат. Отже, поняття господар-
сько-правової  відповідальності  включає в  себе  і майнові 
наслідки застосування санкцій [5]. Ця точка зору підтри-
мана законодавцем.

Однак  сучасні  підручники  з  господарського  права 
одностайні у визнанні самостійності господарсько-право-
вої відповідальності щодо  інших видів відповідальності. 
Так,  колектив  авторів  під  господарсько-правовою  відпо-
відальністю  визнає  несення  суб’єктами  господарювання 
несприятливих  економічних  та  (або)  правових  наслідків 
у результаті застосування до них передбачених законодав-
ством санкцій за господарські правопорушення [6]. Зазна-
чене  положення  повністю  поширюється  та  стосується 
некомерційних суб’єктів господарювання.

Згідно  зі  ст.  216  ГК  України  учасники  господарських 
відносин,  некомерційні  суб’єкти  господарювання  несуть 
господарсько-правову  відповідальність  за  правопорушення 
у сфері  господарювання шляхом застосування до правопо-
рушників  господарських  санкцій  на  підставах  і  в  порядку, 
передбачених цим кодексом, іншими законами та договором.

Поняття  господарсько-правової  відповідальності 
визначається  в  ч.  1  ст.  216  ГК  України  через  поняття  

«господарських  санкцій».  При  цьому  вказується,  що 
застосування господарських санкцій повинне гарантувати 
захист  прав  і  законних  інтересів  громадян,  організацій 
і  держави,  відшкодування  збитків  учасникам  господар-
ських  відносин,  завданих  внаслідок  правопорушення, 
та  забезпечувати  правопорядок  у  сфері  господарювання 
(ч. 2 ст. 216 ГК України) [7]. При цьому в назві ст. 217 ГК 
України  господарські  санкції  названі  правовим  засобом 
відповідальності у сфері господарювання. 

Однак  це  не  означає  ототожнення  господарсько-пра-
вової відповідальності і господарських санкцій, оскільки 
господарсько-правова відповідальність полягає в реаліза-
ції  санкцій  як мір відповідальності. Санкція не  є  власне 
відповідальністю,  оскільки  є  примусовим  заходом. 
У  цьому  сенсі  правий А.  Курбатов,  який  стверджує, що 
в  охоронних  правовідносинах  (складаються  на  підставі 
охоронних  норм)  перетерплювання  правопорушником 
застосовуваних  до  нього  заходів  державно-примусового 
впливу (санкцій) розглядається як певного роду обов’язок 
[8]. Тому важко погодитися з думкою про те, що відпові-
дальність суб’єктів підприємницької діяльності слід роз-
глядати як санкцію, яка полягає в позбавленні суб’єкта, що 
порушує закон, прав чи інтересів інших суб’єктів, майна 
без компенсації, яка застосовується в установленому зако-
ном порядку на основі осуду поведінки порушника [9].

Легальне  визначення  господарських  санкцій  містить 
ст.  217 ГК України,  згідно  з  якою господарськими санк-
ціями  визнаються  заходи  впливу  на  правопорушника 
у  сфері  господарювання,  в  результаті  застосування  яких 
для нього настають несприятливі економічні та (або) пра-
вові наслідки [10].

Як  зазначається  в  літературі,  господарсько-правова 
санкція  становить визначену безпосередньо  законом або 
договором  міру  (масштаб,  величину)  відповідальності 
правопорушника. Це гранична величина майново-приму-
сового впливу на правопорушника, який може застосувати 
до нього кредитор або відповідний орган (суд). Господар-
сько-правові  санкції  у  своїй  сутності  є  економічно-юри-
дичними. Тому в  законодавстві  визначення «економічні» 
і «майнові» можуть вживатися як тотожні. Термін «еконо-
мічні»  означає, що  за  змістом  господарсько-правова  від-
повідальність є економічною. Це негативний економічний 
вплив на правопорушника, щоб стимулювати його вико-
нати зобов’язання.

Що стосується класифікації господарських санкцій, то 
загальноприйнятим у навчальній літературі є класифікація 
господарських санкцій на такі види: відшкодування збит-
ків;  сплата  неустойки;  конфіскація  як  вид  господарсько-
правових санкцій; господарсько-адміністративні штрафи; 
оперативно-господарські  санкції;  планово-розрахункові 
(оціночні)  санкції;  господарсько-організаційні  санкції 
[11]. Серед видів господарських санкцій ГК України виді-
ляє  відшкодування  збитків,  штрафні,  оперативно-госпо-
дарські та адміністративно-господарські санкції. Всі вони 
притаманні некомерційним суб’єктам господарювання.

Під збитками розуміють витрати, зроблені уповноваже-
ною стороною, втрату або пошкодження її майна, а також 
не одержані нею доходи, які така сторона одержала б в разі 
належного виконання зобов’язання або дотримання правил 
здійснення господарської діяльності іншою стороною. Від-
шкодування  збитків  є  універсальним  видом  відповідаль-
ності і застосовується в будь-якому випадку незалежно від 
того, чи зазначено про це в договорі або законодавстві. Цей 
вид відповідальності має передусім компенсаційну функ-
цію  [12]. Так,  відшкодування  збитків може бути  застосо-
ване,  якщо  товарна  біржа  допускає  правопорушення  як 
організатор торгів. Відомі випадки, коли до участі в біржо-
вих торгах допускаються фізичні особи-громадяни, які не 
мають статусу члена товарної біржі, товарні біржі здійсню-
ють  комерційне посередництво між продавцями  і  покуп-
цями, реєструють фіктивні контракти тощо [13]. 
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Штрафними санкціями відповідно до ч.  1  ст.  230 ГК 
України  є  господарські  санкції  у  вигляді  грошової  суми 
(неустойка, штраф, пеня), які виконують каральну функ-
цію. Сплата штрафних санкцій не звільняє боржника від 
виконання  зобов’язання  в  натурі.  Так,  штрафні  санкції 
в некомерційній діяльності можуть накладатися за пору-
шення  договору.  Але  оскільки  відносини  між  товарною 
біржею і її членом зазвичай не оформлюються договором, 
то  застосування  таких  санкцій  до  біржі  є  проблематич-
ним. Неврегульованим у цьому контексті виглядає право 
товарної  біржі  встановлювати  та  стягувати  зі  своїх  чле-
нів штрафи та інші санкції за порушення статуту та пра-
вил біржової торгівлі (ст. 3 Закону України «Про товарну 
біржу» [14]).

Оперативно-господарські  санкції  –  це  передбачені 
законодавством  або  договором  засоби  оперативного 
впливу  на  правопорушника,  спрямовані  на  запобігання 
господарському  правопорушенню  або  зменшення  його 
шкідливих  наслідків.  Вони  вводяться  суб’єктами  або 
державними  органами,  які  контролюють  дотримання 
законності  у  відповідній  сфері  господарських  відносин. 
Оскільки види оперативно-господарських санкцій мають 
бути  передбачені  договором  (наприклад  про  надання 
біржових послуг),  їх  використання  є  значно обмеженим. 
Такими  санкціями  можуть  бути  відмова  від  виконання 
зобов’язання в разі порушення його іншою стороною; від-
мова  від  оплати  зобов’язання,  виконаного  неналежним 
чином; відстрочення виконання робіт внаслідок простро-
чення їх оплати тощо.

Адміністративно-господарський  штраф  є  одним  із 
видів адміністративно-господарських санкцій, які найчас-
тіше  застосовуються  [15].  Адміністративно-господарські 
штрафи іноді отримують назву «економічні санкції». При 
цьому маються на увазі застосування до юридичних осіб 
негативних наслідків, пов’язаних із неналежним виконан-
ням будь-яких правових норм, якщо це правопорушення 
спричинено господарською діяльністю юридичної особи.

Розмір і порядок стягнення адміністративно-господар-
ських штрафів, а також перелік порушень, за які із суб’єкта 
господарювання стягується штраф, передбачені багатьма 
спеціальними законами, що регулюють окремі сфери гос-
подарської діяльності, в тому числі некомерційну. 

Під адміністративно-господарськими санкціями розу-
міються  заходи  організаційно-правового  або  майнового 
характеру, які застосовуються органами державної влади 
або  місцевого  самоврядування  (тобто  у  вертикальних 
відносинах)  і  спрямовуються  на  припинення  правопо-
рушення,  ліквідацію  його  наслідків.  Такими  санкціями 

можуть  бути  вилучення  прибутку;  адміністративно-гос-
подарський штраф; стягнення зборів; зупинення операцій 
за рахунками; індивідуальний режим ліцензування; зупи-
нення дії  або  анулювання ліцензії;  обмеження  або  зупи-
нення  діяльності  суб’єкта  господарювання;  скасування 
державної реєстрації та ліквідація суб’єкта тощо.

Застосування  адміністративно-господарських  санк-
цій  до  некомерційних  суб’єктів  можливе  лише  в  тих 
сферах господарювання, які є детально врегульованими 
з  боку  держави  (біржова  діяльність,  діяльність  кредит-
них  спілок  тощо).  У  сфері  некомерційного  господарю-
вання зазначені санкції передбачені численними норма-
тивно-правовими актами.

Відповідальність  у  соціальному  плані  –  це  наяв-
ність  дієвого  механізму  соціального  контролю,  здат-
ного  забезпечити притягнення  кожного  винного  до  від-
повідного  виду  соціальної  відповідальності  у  випадках 
порушення ним приписів  соціальних норм,  а  в  особис-
тісному  –  усвідомлення  людиною  можливості  відпові-
дальності  за  наслідки  особистої  діяльності.  Це  реальні 
вчинки людини, узгоджені з вимогами соціальних норм, 
а в соціальному плані – негативні наслідки для людини, 
які настають внаслідок неузгодженості її вчинків із вимо-
гами соціальних норм.

Висновки. Таким  чином,  однією  з  найважливі-
ших  гарантій  забезпечення  можливості  реалізації  прав 
та  інтересів  некомерційних  суб’єктів  господарювання 
є юридична відповідальність – різновид соціальної відпо-
відальності, який застосовується на підставі норм закону 
або договору.

Особливості  застосування  субсидіарної  відповідаль-
ності  членів  та  учасників  некомерційних  суб’єктів,  під-
стави, розмір і порядок її застосування дозволили виявити 
низку  проблемних  аспектів,  які  можуть  бути  вирішені 
шляхом  виключного  закріплення  установчими  докумен-
тами.  Визначаються  механізми  збереження  цілісності 
та  кількості  майна  некомерційних  суб’єктів  господарю-
вання  із  використанням  процедур  санації  в  судовому 
порядку через провадження у справах про банкрутство. 

Особливість суспільних вимог, передбачених правом, 
полягає  в  тому, що держава  забезпечує можливість  при-
мусового  їх  здійснення,  якщо  суб’єкт,  до  якого  звернуті 
ці  вимоги, не буде  їм слідувати. Правові  вимоги форму-
люються  у  вигляді  юридичних  обов’язків  у  формі  кон-
кретних  або  загальних  правовідносин.  Відповідальність 
як  соціальна  категорія  відображає  двосторонній  зв’язок 
індивіда і суспільства, членом якого він є, щодо встанов-
лених нормативів поведінки.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ  
ЗА НЕІНІЦІЮВАННЯ СПРАВИ ПРО БАНКРУТСТВО

THE RESPONSIBILITY OF THE MANAGER  
FOR NOT INITIATING A BANKRUPTCY CASE

Полосенко К.В.,
студентка юридичного факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Подана стаття розкриває сутність, особливості, підстави настання солідарної відповідальності керівника за неподачу заяви про від-
криття провадження у справі про банкрутство. Здійснено порівняння правового регулювання такої відповідальності в Кодексі України із 
процедур банкрутства (далі – КУзПБ) та в Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» 
(далі – Закон № 2343-12). Визначено причини запровадження солідарної відповідальності керівника за борги боржника та її кінцеву 
мету. Також у статті проаналізовано проблеми матеріального та процесуального характеру, які можуть виникнути на практиці у зв’язку з 
неповним регулюванням механізму застосування такої відповідальності, а саме: розуміння сутності поняття «загроза неплатоспромож-
ності» боржника та його відмінність від поняття «неплатоспроможність»; установлення моменту настання загрози неплатоспроможності, 
моменту відліку місячного строку для подачі керівником заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство; обов’язковість подачі 
керівником рішення вищого органу управління боржника про звернення до господарського суду, якщо воно не було прийняте; відсутність 
положень щодо суб’єкта ініціювання притягнення керівника до солідарної відповідальності та стадії провадження, на якій господарський 
суд має встановити факт порушення керівником вимог, передбачених КУзПБ; неврегульованість порядку стягнення боргів із керівника 
кредиторами та можливості застосування позовної давності до вимог щодо покладання солідарної відповідальності на керівника. Крім 
того, у статті наводяться приклади негативних наслідків зловживання кредиторами таким інститутом та досліджено проблему його обхо-
ду боржниками через призначення «номінальних» керівників, що впливає на перспективу отримання боргів кредиторами. У зв’язку з цим 
приділено увагу підходам юристів-практиків до вирішення цих проблемних питань та запропоновано рекомендації для керівників у разі 
порушення питання притягнення їх до солідарної відповідальності за борги юридичної особи.

Ключові слова: керівник юридичної особи, солідарна відповідальність, борг, загроза неплатоспроможності, заява про відкриття 
провадження у справі про банкрутство.

The article reveals the essence, features, grounds for the onset of manager’s joint and several liability for not filing application for initiation 
bankruptcy proceedings. The legal regulation of such liability in the Code of Ukraine on Bankruptcy Procedures (hereinafter referred to as the 
CBP) and in the Law of Ukraine on Restoring Debtor’s Solvency or Declaring it Bankrupt (hereinafter – Law № 2343-12) is compared. The reasons 
for imposing joint and several liability of the manager for debtor’s debts and its ultimate purpose are determined. The problems of material and 
procedural nature that may arise in practice due to incomplete regulation of the mechanism of application of such liability, namely: understanding 
of the essence of the concept of «insolvency threat» of the debtor and its difference from the concept of “insolvency”; establishment of the moment 
of the onset of insolvency threat, the moment of deduction of the one-month term for filing by the head of application for the opening of bankruptcy 
proceedings; the obligation of the head to submit the decision of the senior management body of the debtor to appeal to the economic court, 
if it was not accepted; lack of provisions regarding the subject of initiating of bringing the manager to joint and several liability and the stage of 
the proceedings at which the economic court must establish the fact that the manager violated the requirements stipulated by CBP; unsettled 
procedure for collecting debts from the head by creditors and the possibility of applying the statute of limitations of the requirements for imposing 
joint and several liability on the head are analyzed in the article. In addition, the article also gives examples of the negative consequences of the 
possibility of abuse of such an institution by creditors and explores the problem of its circumvention of it by debtors through the appointment of 
«nominee» managers, which affects the prospect of obtaining debts by creditors. Thereby approaches of practitioners to solve these problematic 
issues were addressed and recommendations for managers in case of mention the issue of bringing them to joint and several liable for debts of 
a legal entity were offered.

Key words: manager of the legal entity, joint and several liability, debt, insolvency threat, application for initiation bankruptcy proceedings.

Постановка проблеми. Вже півроку як Україна функ-
ціонує  в  умовах  реформованого  законодавства  у  сфері 
банкрутства, а саме введено в дію Кодекс України із про-
цедур  банкрутства.  Цей  нормативно-правовий  акт  вва-
жається  прогресивним,  оскільки  спрощує,  вдосконалює 
певні процедурні механізми, запроваджує нові  інститути 
для  суб’єктів  господарювання,  що,  власне,  відповідає 
міжнародним стандартам, але одночасно зі змінами поро-
джує практичні  ризики для  зловживань. Однією  з новел 
є солідарна відповідальність керівника (юридичної особи) 
за  ігнорування  загрози  банкрутства  підприємства,  а 
саме – якщо він не звернувся в місячний строк із моменту 
загрози  до  господарського  суду  із  заявою  про  відкриття 
провадження  у  справі  про  банкрутство. Але  ознайомив-
шись  із  відповідними приписами ч.  6  ст.  34 КУзПБ,  яка 
регулює механізм притягнення до відповідальності, вини-
кає низка питань матеріального та процесуального харак-
теру, які потребують уточнення як з боку законодавця, так 
і з практики застосування норми судами.

Аналіз досліджень та публікацій. Питанням банкрут-
ства  приділено  багато  уваги,  наприклад,  такими  вченими: 
О. Беляневич, Б. Поляков, В. Радзивілюк, В. Джунь тощо. 
Проте наразі дослідження проблем солідарної відповідаль-

ності керівника та пропозицій щодо їх вирішення здійсню-
ється  юристами-практиками  (адвокатами,  суддями,  юрис-
консультами,  фахівцями  з  міжнародного  корпоративного 
права), серед яких: С. Єфімов, С. Жуков, Є. Колісниченко, 
Ю. Куріло, К. Литвиненко, Б. Скоропад, Д. Тиліпський.

Мета дослідження – порівняти солідарну відповідаль-
ність керівника юридичної особи з інститутом, який існу-
вав  за  дії  Закону №  2343-12,  виявити  прогалини  нового 
законодавчого  регулювання,  проаналізувати  породжені 
ними проблеми на практиці та шляхи їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. Щодо керівника (юри-
дичної  особи),  то  за  чинним  законодавством  є  субсиді-
арна  відповідальність  за  доведення  юридичної  особи 
до  банкрутства.  Правове  регулювання  солідарної  відпо-
відальності  в  КУзПБ має  якісно  інший  рівень  і  є  більш 
«небезпечним» для керівника. За такого виду спеціальної 
цивільно-правової  відповідальності  за  борги  перед  кре-
диторами  керівник  фактично  уподібнюють  до  суб’єкта 
господарювання. Вважається, що такі положення КУзПБ 
погоджені зі світовими стандартами і є ознакою цивілізо-
ваної, відповідальної культури ведення бізнесу.

Покладання  боргів  юридичної  особи  на  її  керівника 
є  відходом  від  загальних  принципів  цивільного  права,  
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за якими юридична особа відповідає за свої зобов’язання 
всім належним їй майном. Тому детальний аналіз особли-
востей та підстав настання такого виду відповідальності 
керівника є необхідним [1].

З огляду на положення ч. 6 ст. 34 КУзПБ, вбачається, 
що керівник юридичної особи – боржника – зобов’язаний 
звернутись  упродовж  одного  місяця  до  господарського 
суду  із  заявою  про  відкриття  провадження  у  справі  про 
банкрутство за умови загрози неплатоспроможності борж-
ника, тобто якщо задоволення одного або кількох кредито-
рів призведе до неможливості виконання його грошових 
зобов’язань у повному обсязі перед іншими кредиторами 
(наявності  конкуренції  вимог  кредиторів).  Унаслідок 
порушення цієї вимоги  (не звернення або несвоєчасного 
звернення  до  суду)  керівник  нестиме  солідарну  відпові-
дальність перед кредиторами (про це зазначається в ухвалі 
господарського  суду),  що  є  підставою  для  подальшого 
звернення  кредиторів  своїх  вимог  до  зазначеної  особи. 
Факт порушення керівником боржника вимоги щодо звер-
нення до суду встановлюється лише господарським судом, 
який здійснює провадження у справі про банкрутство сто-
совно цього боржника [2].

По-перше, необхідно враховувати, що вже була норма, 
а  саме  ч.  5  ст.  11  Закону № 2343-12,  яка  встановлювала 
лише обов’язок боржника звертатись до суду із заявою про 
порушення справи про банкрутство у разі загрози неплато-
спроможності, тобто без відповідальності за його невико-
нання. В основу механізму відповідальності в КУзПБ були 
покладені приписи ч. 6 ст. 95 Закону № 2343-12 [3]. Проте 
відмінними  є  суб’єктний  склад  й  умови  застосування. 
Раніше  солідарну  відповідальність  могли  нести  керів-
ник, власник майна боржника (уповноважена ним особа), 
голова ліквідаційної комісії (ліквідатор) та за умови при-
йняття рішення про ліквідацію юридичної особи [4].

Стосовно загрози неплатоспроможності, то вона була, 
якщо: був борг перед кредитором в обсязі трьохсот міні-
мальних  розмірів  заробітної  плати,  а  також  було  судове 
рішення  про  підтвердження  боргу,  яке  набрало  закон-
ної сили. До того ж не вимагалася, як для неплатоспро-
можності,  несплата  боргу  понад  три  місяці  з  моменту 
відкриття  виконавчого  провадження.  Чинний  КУзПБ  не 
визначає  мінімального  розміру  боргу,  строку  його  неви-
конання. Відсутнє посилання й на те, що вимоги повинні 
бути  безспірними  або  підтвердженими  рішенням  суду. 
Тому  проблемою  є  розмежування  понять  «неплатоспро-
можності»  у  ст.  1  КУзПБ  й  «загрози  неплатоспромож-
ності» в ч. 6 ст. 34 КУзПБ, адже несплата боргу з першого 
дня прострочення фактично вже є неплатоспроможністю 
(ототожнюється тимчасова і стійка неплатоспроможність).

Як  наслідок,  недобросовісний  кредитор  може  право-
мірно вимагати задоволення його боргів за неплатоспро-
можності, встановленої КУзПБ. Це викличе такі негативні 
наслідки:

1)  безпідставне  зловживання  правом  на  ініціювання 
порушення  провадження  у  справі  про  банкрутство,  зі 
свого  боку  це  спричинить  збільшення  кількості  прова-
джень про банкрутство (навантаження на суди);

2)  численне  збанкрутування  підприємств,  що  нега-
тивно вплине на економіку країни;

3)  нездорові відносини між контрагентами, адже така 
потенційна  можливість  звернення  стягнення  майна  не 
лише боржника, а й майна його керівника стимулюватиме 
використання кредиторами інституту банкрутства як засіб 
стягнення  заборгованості  замість  врегулювання  спорів 
щодо боргів у позовному провадженні або шляхом вико-
ристання інших альтернативних методів;

4)  і зрештою, боржник нестиме репутаційні ризики на 
ринку (це спричинить проблеми в залученні нових контр-
агентів та у фінансуванні) [5].

Крім того, на думку Ю. Куріло, широке застосування 
такого  інституту  відповідальності  керівника  може  при-

звести  до  призначення  керівниками  номінальних  осіб. 
В Україні  така  практика  є  досить  поширеною. Ці  керів-
ники можуть не мати у власності майна, достатнього для 
сплати  боргів  перед  кредитором,  проте  таку  проблему 
можна вирішити шляхом доведення в суді здійснення фак-
тичного  керівництва  підприємством  іншою  особою,  яка 
є бенефіціаром. [6]

З  іншого  боку,  якщо  не  порівнювати  з  положеннями 
Закону № 2243, то проблем із поняттям «загрози неплато-
спроможності» може й не бути в буквальному тлумаченні 
ч.  6  ст.  34  КзПБ.  З  цього  випливає,  що  господарському 
суду для встановлення загрози неплатоспроможності юри-
дичної особи необхідно встановити розмір кредиторських 
вимог,  дату  їх  виникнення,  наявність  майнових  активів 
боржника, момент неможливості задоволення вимог й оці-
нити все це в сукупності [1].

З  вищенаведеним  питанням  логічно  пов’язане 
наступне,  яке  стосується  початку  відліку  терміну  подачі 
заяви,  а  також  документів,  які  для  керівника  остаточно 
свідчили б саме про наявність цієї  загрози неплатоспро-
можності  боржника,  що  вимагаються  для  подачі  заяви 
згідно з ч. 4 ст. 34 КУзПБ. Оскільки це в КУзПБ не визна-
чається прямо, можуть виникнути різні підходи для тлума-
чення та можливості зловживань щодо керівника із боку 
як боржника, так і кредиторів.

Загрозою  неплатоспроможності  можуть  виступати 
досить звичайні для бізнесу ситуації, з яких зрозуміло, що 
фінансовий стан погіршується, але які вже формально під-
падають під «загрозу неплатоспроможності», наприклад:

−  затримання  контрагентом  розрахунків  за  дебітор-
ської заборгованості, що спричиняє невчасний розрахунок 
юридичної особи зі своїми кредиторами;

−  нарахування  податковим  органом  значного  роз-
міру штрафних санкцій, які підприємство не оскаржило, 
і  їх  сплата  є  загрозою  невиконання  в  повному  обсязі 
зобов’язань перед іншими кредиторами;

−  якщо  за  умовами  контракту  кредитор  отримав 
право вимагати від підприємства дострокового погашення 
зобов’язань тощо.

Фактично  керівник  буде  зобов’язаний  або  кожного 
разу робити повідомлення, звертатися до загальних зборів 
за  виникненням  подібних  ситуацій,  або  проводити  пері-
одичний  фінансовий  аудит.  А  отже,  встановити  момент 
виникнення  загрози  неплатоспроможності  насправді 
складно, особливо, якщо потрібно визначити точну дату. 
[6] Це  також свідчить  і  про  те, що  зацікавленим особам 
буде досить важко довести в суді, що директор свідомо не 
звернувся в суд і зволікав, розуміючи неможливість вико-
нання зобов’язання. Тож є значна кількість варіантів, коли 
починається відлік місячного строку для звернення:

1)  день  отримання  рішення  контролюючого  органу 
про  донарахування  сум  податку,  штрафних  санкцій; 
вимоги контрагента за договором;

2)  день  повідомлення  керівником  засновників  (учас-
ників) про фінансові складнощі [7];

3)  день,  коли  вартість  (ринкова  або  балансова)  всіх 
активів  боржника  менша,  ніж  сума  вимог  кредиторів, 
строк виконання яких настав або дорівнює цій сумі [1];

4)  день  складання  аудиторського  звіту  з  висновком 
про загрозу неплатоспроможності;

5)  день подання фінансової звітності;
6)  день  прийняття  рішення  загальними  зборами  про 

звернення  до  господарського  суду.  Проте  останній  варі-
ант видається більш правильним, оскільки корелюватиме, 
наприклад,  із  нормами  Закону України  «Про  товариства 
з обмеженою та додатковою відповідальністю», а саме зі 
ст. 31, у якій йдеться про скликання щорічних загальних 
зборів, та в разі зниження чистих активів [7; 8].

За  аналогічного  регулювання  відповідальності  керів-
ника в інших країнах застосовується третій варіант. Суди 
зважають  на  те,  що  про  неплатоспроможність  свідчить 
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перевищення  боржником  поточних  зобов’язань  над  роз-
міром  активів,  а  директор  має  бути  обізнаний  про  таке, 
незважаючи на дату підготовки бухгалтерської звітності. 
Суд,  оцінюючи  реальну  можливість  визначити  фінансо-
вий стан підприємства, має зважати на позицію добросо-
вісного, розумного, обачливого керівника, масштаби еко-
номічної діяльності боржника та фактичної ситуації щодо 
боргів і неможливості їх сплати [6].

Щодо сплати боргів кредиторів, у ч. 6 ст. 34 КУзПБ вжи-
вається  таке  формулювання  –  настання  відповідальності 
керівника  за «незадоволення вимог кредиторів»,  тобто це 
та ситуація, коли майна боржника не вистачило для задо-
волення усіх вимог кредиторів.  [4] Проте не можна пого-
дитись  із  таким  підходом  тлумачення,  де  керівник  несе 
відповідальність лише в тій частині, яка буде незадоволена 
боржником,  адже  не  відповідає  самій  сутності  інституту 
солідарної  відповідальності,  де  кредитор  може  вимагати 
сплати боргу частково  або повністю від  керівника  і юри-
дичної особи-боржника як разом, так і окремо.

Наступна проблема стосується рішення вищого органу 
управління, яке керівник обов’язково повинен подати разом 
із заявою про відкриття провадження у справі про банкрут-
ство, адже, власне, сам керівник не є самостійним у при-
йнятті  рішення  про  звернення  до  суду,  потрапляючи  цим 
самим у залежність від дій чи бездіяльності загальних збо-
рів. Хоча саме прийняття чи погодження рішення про звер-
нення до суду із заявою про відкриття провадження у справі 
про  банкрутство  теж  не  належить  до  виключної  компе-
тенції  загальних  зборів.  Іноді  у  статутах юридичних  осіб 
прямо збороняється керівнику звертатися до суду із заявою 
про  відкриття провадження  у  справі  про  банкрутство  без 
рішення  вищого  органу  управління. Тоді  постає  питання, 
чи можна буде притягнути до солідарної відповідальності 
керівника,  який діяв добросовісно й повідомив  засновни-
ків (учасників, акціонерів) і власника майна про наявність 
ознак  банкрутства, що  вимагається  ч.  2  ст.  4 КУзПБ,  але 
при цьому рішення про  звернення до  суду не  було прий-
няте загальними зборами. Адже нелогічним є покладення 
відповідальності лише на керівника за дії, які залежать від 
учасників (засновників) юридичної особи.

Певно, що керуючись принципом справедливості, таку 
відповідальність  керівник  має  нести  за  наявності  лише 
його  вини,  а  тому  необхідно  довести  добросовісність, 
розумність своїх дій відповідно до ч. 3 ст. 92 Цивільного 
Кодексу України  (далі  – ЦКУ))  письмовими  доказами,  а 
саме:  повідомлення  засновників  (учасників,  акціонерів) 
щодо  наявності  ознак  банкрутства,  ініціювання  прове-
дення загальних зборів [9]. І тут є сумніви, чи достатньо 
буде лише цих доказів. С. Єфімов вважає, що керівники 
будуть  перестраховуватись  та  вживати  всіх  можливих 
дій, аби уникнути відповідальності, а саме: скликатимуть 
загальні  збори  та  звертатимуться  до  суду  навіть  за  від-
сутності  рішення, що  відповідатиме  ст.  614 ЦКУ.  Зрозу-
міло, що  суд  залишить  цю  заяву  без  руху  й  надасть  час 
для усунення недоліків, але це буде ще одним приводом 
звернення  до  загальних  зборів  для  прийняття  відповід-
ного рішення. І в разі подальшої бездіяльності органу ця 
ухвала суду виступатиме додатковим доказом добросовіс-
ної поведінки керівника [4].

Також вимагає уточнення з боку законодавця питання 
суб’єкта, який має право ініціювати притягнення керівника 
до відповідальності. Оскільки чіткої відповіді законодав-
ство не дає, то логічно, що кредитори зацікавлені в задо-
воленні їх вимог, а тому вони можуть ставити питання про 
його розгляд. Але не виключено, що це можуть  зробити 
й засновники (учасники) боржника, ліквідатор або навіть 
суд за власною ініціативою. [7] До того ж у нормі не кон-
кретизовано  етап,  на  якому  вирішуватиметься  питання 
відповідальності,  а  міститься  загальне  формулювання 
«під  час  здійснення  провадження  у  справі».  Тобто мож-
ливе  встановлення  факту  порушення  керівником  вимог 

ст. 34 КУзПБ вже з моменту відкриття справи про банкрут-
ство [10].

С.  Жуков  зазначає,  що  насправді  все  залежить  від 
того,  хто  ініціює  відкриття  провадження  у  справі  про 
банкрутство. Якщо заяву подає сам боржник, то він дово-
дить і момент виникнення загрози неплатоспроможності, 
і  здійснення  керівником  своїх  повноважень  добросо-
вісно й розумно. Тоді суд під час відкриття провадження 
в  ухвалі  зазначає  про  встановлення  цих  фактів.  Якщо 
ініціює  відкриття  провадження  кредитор,  то  встановити 
момент виникнення загрози неплатоспроможності на під-
ставі документів, поданими ним разом  із  заявою немож-
ливо,  а  тому  суд  в  ухвалі  за  результатами  попереднього 
засідання,  де  вимоги  кожного  із  кредиторів  підлягають 
дослідженню, розглядає питання про порушення керівни-
ком вимог ч. 6 ст. 34 КУзПБ [1].

З  цього  випливає,  що  розгляд  судом  питання  дотри-
мання  чи  порушення  керівником  подачі  заяви  виступає 
не  диспозитивним правом,  а  його  обов’язком. Господар-
ський суд не може уникнути розгляду цього питання, неза-
лежно від того, хто ініціює справу про банкрутство. Але, 
як зазначає Б. Скоропад, за такого обов’язку суду, випадки 
стягнення  заборгованості  з  керівника  боржника  можуть 
стати досить частим явищем [11].

Щодо  процедури  стягнення  боргів  підприємства 
з керівника КУзПБ спеціальних правил не передбачає. Не 
зазначено й  те, на  якій  стадії будуть погашатися вимоги 
кредиторів  за  кошти,  отримані  від  керівника  боржника. 
Є незрозумілим, чи входитиме до ліквідаційної маси майно 
керівника за аналогією до субсидіарної відповідальності. 
КУзПБ  –  ліквідатор,  не  наділений  повноваженнями  зі 
стягнення з керівника боргів підприємства. Законодавець 
також не уточнює, які кредитори (поточні, конкурсні або 
забезпечені) мають право на подальше звернення зі своїми 
вимогами до зазначеної особи, але це точно повинні бути 
кредитори, вимоги яких занесені в реєстр і визнані госпо-
дарським судом.

Заява про покладення солідарної  відповідальності на 
керівника (звернення кредитора до нього зі своїми вимо-
гами) розглядається в порядку, передбаченому ст. 7 КУзПБ 
господарським  судом,  у  провадженні  якого  є  справа про 
банкрутство.  Тож  можлива  подача  такої  заяви  під  час 
будь-якої  стадії процедури банкрутства,  але тільки після 
визнання  вимог  усіх  кредиторів,  а  точніше  після  вине-
сення  ухвали  за  результатами  проведення  попереднього 
засідання. Тому відпадає потреба у стягненні боргів кре-
диторами з керівника не в межах справи про банкрутство, 
а в окремих позовних провадженнях.

І  останнім,  але  не менш  важливим,  є  питання  засто-
сування  позовної  давності  до  притягнення  керівника 
до  солідарної  відповідальності.  Імовірно,  що  вона  від-
раховуватиметься  з  моменту  винесення,  відповідно  до 
ч.  6  ст.  34 КУзПБ  ухвали,  якою  встановлено  порушення 
керівником  правил  подачі  заяви  про  відкриття  прова-
дження у справі про банкрутство. Це за умови, що керів-
ник подасть до суду заяву про застосування позовної дав-
ності й вона буде розглянута [1].

Висновки. З огляду на проведене дослідження питань, 
які можуть виникати у зв’язку  із  застосуванням солідар-
ної  відповідальності  керівника,  можна  дійти  висновку, 
що, дійсно, така відповідальність за  ігнорування загрози 
неплатоспроможності, порівняно  із практикою реалізації 
інституту  за  Законом №  2343-12,  стає  більш  прогресив-
ною,  спрощеною, реальною. Вона має на меті  стимулю-
вати керівника до вжиття належних заходів для зменшення 
ризиків солідарної відповідальності за борги боржника, а 
саме: бути більш уважним до боргів підприємства,  здій-
снювати  оцінку  кожної  угоди,  систематично  проводити 
моніторинг  чистих  активів,  дбати  про  дотримання  стро-
ків виконання зобов’язань та забезпечувати платіжну дис-
ципліну  контрагентів,  вживати  заходів  досудової  санації 
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тощо. Тобто викладений у статті матеріал більш концен-
тровано відображає принцип виконання керівником своїх 
повноважень,  закріплений  ч.  3  ст.  92  ЦКУ:  «<…>  діяти 
в інтересах юридичної особи, добросовісно й розумно, не 
перевищуючи своїх повноважень».

Враховуючи  те,  що  проблемним  для  кредиторів  було 
стягнення боргів підприємства,  коли розмір майна вимог 
кредитора значно перевищував вартість майна боржника, 
то солідарна відповідальність керівника стає новою мож-
ливістю  для  кредиторів,  гарантією  стабільного  госпо-
дарського  обігу,  викликає  більш  довіри  до  контрагента 
та  відображає  незворотність  наслідків  за  недобросовісні 
дії.  З  іншого  боку,  визначення  загрози  неплатоспромож-
ності за КУзПБ, яке є розмитим, може негативно вплинути 
на стабільність ділового обороту. За таким підходом зако-
нодавця чи не кожний суб’єкт господарювання вже перебу-
ває в режимі неплатоспроможності, а отже, такий механізм 
притягнення  керівника  до  відповідальності  може  стати 
засобом економічного шантажу боржників кредиторами.

Незважаючи  на  встановлення  досить  жорстких  норм 
особистої  майнової  відповідальності  керівника  за  борги 
боржника, КУзПБ – не до кінця врегульований механізм 
її  застосування.  Отже,  пропозиціями  для  вдосконалення 
норми є:

1)  конкретизувати момент виникнення загрози непла-
тоспроможності днем виявлення перевищення боргів над 
чистими  активами  підприємства  або  встановити  чіткий 
обсяг боргів, який свідчить про загрозу, водночас, унести 
зміни й у поняття «неплатоспроможність»;

2)  визначити  момент  відліку  місячного  строку  для 
подачі заяви керівником із дня прийняття рішення загаль-
ними  зборами про  звернення  до  суду  із  заявою про  від-
криття  провадження  у  справі  про  банкрутство,  а  в  разі 
неприйняття такого рішення – із дня ініціювання керівни-
ком загальних зборів;

3)  указати  етап,  на  якому  суд  повинен  установити 
факт  загрози  неплатоспроможності  та  факт  порушення 
керівником  вимог  ч.  6  ст.  34  КУзПБ:  відкриття  прова-
дження у справі – при ініціюванні процедури банкрутства 
боржником,  попереднє  засідання  суду  –  при  ініціюванні 
кредитором;

4)  указати  можливість  звернення  кредитором  про 
стягнення  боргів  із  керівника  на  будь-якій  стадії  проце-
дури банкрутства після винесення ухвали за результатами 
попереднього засідання;

5)  зазначити,  що  розмір  солідарної  відповідальності 
керівника має відповідати вимогам кредитора, які внесені 
до реєстру вимог кредиторів (незалежно від виду креди-
тора).

Однак  до  встановлення  сталої  судової  практики  та, 
можливо, внесення змін до ст. 34 КУзПБ, керівникам уже 
зараз  необхідно  усвідомлювати  необхідність  збирання 
доказів добросовісності їх дій у разі порушення питання 
про  притягнення  до  солідарної  відповідальності.  Крім 
того, доречним є передбачення у статутах підприємств або 
навіть у договорі з керівником чітких правил поводження 
керівника  і  власника  під  час  загрози  неплатоспромож-
ності.
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ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН  
В УКРАЇНІ ТА КАНАДІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

EMPLOYMENT CONTRACT AS A BASIS FOR THE EMERGENCE  
OF LABOR RELATIONSHIPS IN UKRAINE AND CANADA: A COMPARATIVE ANALYSIS
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доцент кафедри цивільно-правових дисциплін
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

У статті досліджується питання щодо правової природи поняття «трудовий договір» як інституту трудового права, а також як підста-
ви для виникнення трудових правовідносин в Україні та Канаді. У процесі дослідження було розглянуто визначення поняття трудового 
договору у трьох аспектах, а саме: загальне визначення цього поняття в Україні, наведено погляди науковців із цього питання, а також 
легальне визначення згідно із трудовим законодавством України та Канади. У статті приділено увагу висвітленню ключових особливос-
тей, порядку укладання трудового договору, його змісту та підстав для розірвання з огляду на трудове законодавство України та Канади, 
що дозволило виявити деяку схожість, а також суттєві відмінності у правових нормах, які стосуються трудового договору, а також пози-
тивні приклади, актуальні для впровадження у трудове право України. Автором зроблено аналіз норм трудового законодавства України 
та Канади саме в частині, що стосується такого інституту трудового права, як трудовий договір і їх порівняння. У статті автор також звер-
тається до правової думки вітчизняних і закордонних науковців щодо їхнього бачення визначення поняття трудового договору та його 
особливостей. У дослідженні наведено положення проєкту Трудового кодексу України щодо юридичного закріплення поняття трудового 
договору і інших пов’язаних із цим аспектів. На підставі системного аналізу та досліджених матеріалів автором зроблено висновок щодо 
законодавчого закріплення та регулювання питання трудового договору як способу реалізації особою свого права на працю та підстави 
для виникнення трудових правовідносин між працівником і роботодавцем. Зазначено, що трудовий договір відіграє важливу роль у регу-
люванні відносин між суб’єктами трудових відносин як в Україні, так і в Канаді. Заважено, що позитивним є запозичення такої підстави 
для розірвання трудового договору, як смерть працівника або роботодавця, це усунуло б недолік сучасного Кодексу законів про працю 
України в частині закріплення підстав для розірвання трудового договору.

Ключові слова: договір, трудовий договір, контракт, угода, працівник, роботодавець, наймана праця.

The article explores the legal nature of the concept of “employment contract” as an institution of labor law, as well as the grounds for the 
emergence of labor relations in Ukraine and Canada. In the process of research, the definition of the concept of employment contract was 
considered in three aspects, namely: a general definition of this concept in Ukraine, the views of scientists on this issue, as well as the legal 
definition according to the labor legislation of Ukraine and Canada. The article focuses on highlighting key features, the procedure for concluding 
an employment contract, its content and grounds for termination in view of the labor law of Ukraine and Canada, which allowed to reveal certain 
similarities, as well as significant differences in the legal rules related to the employment contract, as well as positive relevant for implementation 
in the labor law of Ukraine. The author analyzes the labor law of Ukraine and Canada in the part concerning the labor law institution such as the 
employment contract and their comparison. In the article, the author also addresses the legal opinion of domestic and foreign scientists regarding 
their vision of defining the concept of employment contract and its features. The study also cites the provisions of the Project of Labor Code of 
Ukraine on the legal consolidation of the concept of employment contract and other related aspects. On the basis of systematic analysis and 
researched materials, the author concludes on the legislative fixing and regulation of the issue of employment contract as a way of exercising 
a person’s right to work and grounds for the emergence of a labor relationship between the employee and the employer. It is noted that the 
employment contract plays an important role in regulating relations between the subjects of employment relations in both Ukraine and Canada. 
It is noted that borrowing such a reason for termination of an employment contract as the death of an employee or an employer is positive, this 
would eliminate the shortcoming of the current Labor Code of Ukraine in terms of fixing the grounds for termination of the employment contract.

Key words: pact, employment contract, contract, agreement, employee, employer, hired work.

Постановка проблеми. Україна взяла євроінтеграцій-
ний курс та впевнено крокує до спільноти європейських 
країн  світу,  що,  безумовно,  є  каталізатором  стрімкого 
переходу до ринкової економіки,  її бурхливого розвитку. 
Не  є  винятком  ринок  праці  як  один  з  основних  покаж-
чиків  рівня  розвитку  суспільних  відносин  у  сфері  задо-
волення  потреби  працівників  у  зайнятості,  а  роботодав-
ців – у найманні працівників. Ці відносини є предметом 
регулювання трудового законодавства України. Конститу-
ція України гарантує право кожного на працю, що вклю-
чає можливість заробляти собі на життя працею, яку він 
вільно обирає або на яку вільно погоджується, тобто бути 
зайнятою  особою.  Основною  формою  реалізації  задо-
волення особою потреби в зайнятості, а в роботодавця – 
у найманні працівника є трудовий договір, що являє собою 
по суті окремий  інститут трудового права України. Нині 
дуже  гостро  постає  питання  щодо  проведення  реформи 
законодавства  про  працю  України,  оскільки  чинний 
Кодекс законів про працю (далі – КЗпП) України був ухва-

лений ще за часів радянської влади і несе на собі відбиток 
юридичної  конструкції  соціалістичної  епохи.  Зазначене 
вище  тільки  посилює  актуальність  упровадження  пози-
тивного досвіду країн зарубіжжя, приклади якого можуть 
бути використані та покладені в основу сучасних норма-
тивно-правових актів України у сфері праці. У такому разі 
доречним постає аналіз трудового права Канади, адже ста-
ном на 2018 р., згідно зі статистичними даними, на повну 
зайнятість  працювали  приблизно  15,17 мільйонів  людей 
віком  від  15  років,  що  свідчить  про  багатий  досвід  цієї 
країни в регулюванні трудових відносин.

Аналіз наукових досліджень. Питання  колективно-
правового  та  договірного  регулювання  трудових  відно-
син  вивчалось  багатьма  вітчизняними  та  закордонними 
дослідниками-правниками,  серед  яких  Н.Б.  Болотіна, 
Б.С. Беззуб, В.С. Венедіктов, Г.С. Гончарова, Л.В. Голяк, 
В.В. Жернаков, М.І.  Іншин,  І.Я.  Кисельов, О.М. Кіселе-
вич, А.Р. Мацюк, А.С. Мацак, О.М. Махітуліна, І.І. Митро-
фанов,  В.М.  Новіков,  О.М.  Обушенко,  П.Д.  Пилипенко, 
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В.І.  Прокопенко,  О.І.  Процевський,  О.В.  Плескун, 
В.Г.  Ротань,  Л.С.  Таль,  Н.М.  Хуторян,  Г.І.  Чанишева, 
О.М.  Ярошенко  й  інші.  Проте,  незважаючи  на  значний 
науковий внесок, міжнародний досвід деяких країн щодо 
правового  регулювання  трудових  відносин  досліджений 
фрагментно і потребує подальшого вивчення, а саме без-
посередньо  сучасне  дослідження  трудового  договору  як 
інституту трудового права Канади, яке б розкривало його 
поняття,  порядок  укладання,  форму,  зміст  і  особливості 
розірвання  в  порівнянні  з  тим,  як  трудовий договір  роз-
глядається  з  українського  правовового  погляду,  у  науці 
трудового права України не проводилось.

Метою статті є дослідження й аналіз поняття трудо-
вого договору в Україні та Канаді, висвітлення ключових 
особливостей порядку його укладання,  змісту та підстав 
для  розірвання,  що  дозволить  виявити  позитивні  при-
клади,  актуальні  для  запровадження  у  трудовому  праві 
України.

Виклад основного матеріалу. Найвищою юридичною 
силою в Україні наділена Конституція України,  яка про-
голосила  право  кожного  на  працю,  а  також  встановила 
принципи й основні положення трудового законодавства. 
Треба наголосити на тому, що Конституція України закрі-
плює принцип, відповідно до якого кожний має право на 
належні,  безпечні  й  здорові  умови  праці,  на  заробітну 
плату, не нижчу від встановленого  законом рівня. Прин-
цип,  згідно  з  яким  право  на  своєчасне  одержання  вина-
городи  за  працю  захищається  законом.  Конституцією 
України забороняється використання праці жінок і непо-
внолітніх  на  небезпечних  для  їхнього  здоров’я  роботах. 
Громадянам  гарантується  захист  від  незаконного  звіль-
нення [1].

Праця  для  людини  посідає  одне  з  найважливіших 
місць у житті, оскільки вона являє собою основу для ство-
рення та використання всіх соціальних благ, взяття участі 
в економічних і політичних процесах суспільства. Праця 
виступає не тільки як засіб отримання матеріальних благ, 
а  ще  і  як  спосіб  для  самореалізації  та  самовираження 
людини, яка відчуває моральне задоволення від того, що 
займає певну ланку в суспільстві та виконує корисну для 
нього та себе функцію. Невід’ємним чинником цього про-
цесу є використання найманої праці, яка полягає в забез-
печенні  можливості  влаштування  людей  на  роботу,  що, 
у свою чергу, пов’язано з укладанням трудового договору. 
Саме з укладенням трудового договору вчені пов’язують 
виникнення  трудових  правовідносини  між  найманим 
працівником  і  роботодавцем,  а  це,  у  свою чергу,  слугує 
залученню цих суб’єктів до цілої низки трудових відно-
син. Сьогодні в Україні наймана праця є основною фор-
мою реалізації та здійснення трудової діяльності, а тому 
і одним з основних принципів реалізації права на працю 
є добровільне бажання особи працювати, тобто її волеви-
явлення  бути  влаштованою  на  роботу. Отже,  укладання 
трудового  договору  –  реалізація  особи  свого  добровіль-
ного  бажання  бути  найманою  роботодавцем  для  вико-
нання певної трудової функції.

Нині необхідно  з’ясувати, що  таке  «договір»  узагалі, 
що  саме  розуміють  під  трудовим  договором  вітчизняні 
та закордоні вчені, чи існує законодавче закріплення цього 
поняття в нормативно-правових актах України та Канади, 
які  регулюють  трудові  відносини.  Передусім  треба  ска-
зати, що  термін  «договір»  досить поширений  і  викорис-
товується  в  різних  галузях  права,  а  саме  в  цивільному, 
господарському,  земельному  тощо.  Загальне  визначення 
поняття  «договір»  можемо  знайти  в  «Юридичній  енци-
клопедії»,  де  зазначено, що  договір  –  це  угода  двох  або 
більше сторін про встановлення, зміну чи припинення від-
повідних прав  і  обов’язків  [2]. Маючи дане  твердження, 
можемо звернутись до позиції науковців щодо визначення 
поняття «трудовий договір». Так, на думку О.І. Кисельо-
вої  та  Т.А.  Кобзєвої,  «трудовий  договір  –  це  угода  між 

працівником  i  власником  підприємства,  установи,  орга-
нізації  або  уповноваженим  ним  органом  чи  фізичною 
особою-роботодавцем,  за якою працівник  зобов’язується 
виконувати роботу, визначену цією угодою, з підпорядку-
ванням внутрішньому трудовому розпорядку, а роботода-
вець – виплачувати працівникові заробітну плату i забез-
печувати  умови  праці,  необхідні  для  виконання  роботи, 
передбачені  законодавством  про  працю,  колективним 
договором  i угодою сторін»  [3,  с.  78].  Інші науковці,  які 
також мають не абиякий досвід у сфері трудового права, а 
саме М.І. Іншин, В.Л. Костюк, В.П. Мельник, дають таке 
визначення трудового договору: «це правочин між робото-
давцем та фізичною особою, що реалізує правона працю, 
за яким фізична особа як працівник зобов’язана належним 
чином  виконувати  трудову  функцію  та  пов’язані  з  нею 
трудові обов’язки з підляганням встановленому внутріш-
ньому трудовому розпорядку, а роботодавець зобов’язаний 
своєчасно у повному обсязі виплачувати заробітну плату, 
належним чином організувати та гарантувати умови праці 
відповідно до актів трудового законодавства, соціального 
партнерства  та  локальних  нормативних  актів,  домовле-
ності сторін» [4, с. 194]. І.І. Митрофанов і О.В. Плескун 
визначають трудовий договір як договір між працівником 
та роботодавцем, за яким працівник зобов’язується вико-
нувати роботу за визначеною трудовим договором трудо-
вою  функцією  з  додержанням  трудового  законодавства, 
колективних договорів  і  угод,  правил  внутрішнього  тру-
дового розпорядку, а роботодавець зобов’язується надати 
відповідну  роботу,  обладнання,  матеріали,  сировину, 
забезпечити робоче місце працівника належними і безпеч-
ними санітарно-побутовими умовами, своєчасно виплачу-
вати обумовлену заробітну плату та здійснювати соціальні 
відрахування у відповідні фонди [5, с. 112].

Дивлячись  на  те,  яке  визначення  законодавець  закрі-
пив  у  ст.  21  Кодексу  законів  про  працю  України,  варто 
звернути увагу на його великий за обсягом зміст. Аналізу-
ючи надане законодавцем визначення, бачимо, що йому не 
вдалось  уникнути  традиційного  соціалістичного  підходу 
до розуміння форм власності та підприємництва, через що 
у визначенні фігурують фактично неіснуючі власники під-
приємств, установ і організацій. Нині наявна необхідність 
ввести у трудове законодавство України єдине визначення 
поняття  «роботодавець», що  слугувало б  зміні  та  скоро-
ченню  словосполучення  «власник  підприємства,  уста-
нови, організації або уповноважений ним орган чи фізична 
особа», що, у свою чергу, ніяк не відіб’ється на суті визна-
чення терміна «трудовий договір». Крім того, варто зазна-
чити,  що  в  Законі  України  «Про  професійні  спілки,  їх 
права та гарантії діяльності» [6] уже міститься визначення 
поняття «роботодавець», яке збігається з вищенаведеною 
конструкцією,  а  саме:  власник  підприємства,  установи, 
організації незалежно від форм власності, від виду діяль-
ності  та  галузевої  належності  або  вповноважений  ним 
орган чи фізична особа, яка відповідно до законодавства 
використовує  найману  працю.  Ураховуючи  вищевикла-
дене,  можна  зазначити, що  необхідним  у  КЗпП України 
й інших нормативно-правових актах, що регулюють тру-
дові відносини, є закріплення поняття «роботодавець» для 
унеможливлення випадків розбіжності між різними зако-
нодавчими актами.

Аналізуючи проєкт Трудового кодексу України, можна 
помітити, що законодавцем уже було взято до уваги вищев-
казане виправлення. Так, згідно зі ст. 31 даного законопро-
єкту, трудовий договір – це угода між працівником і робо-
тодавцем,  за  якою  працівник  зобов’язується  особисто 
виконувати роботу, визначену цією угодою, з додержанням 
трудового законодавства, правил внутрішнього трудового 
розпорядку,  колективного  договору,  локальних  норма-
тивних  актів  роботодавця  в  інтересах,  під  керівництвом 
та  контролем роботодавця,  а  роботодавець  –  надати пра-
цівникові роботу за цією угодою,  забезпечувати належні, 
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безпечні та здорові умови праці, належні санітарно-побу-
тові  умови  та  своєчасно  і  в  повному  обсязі  виплачувати 
заробітну плату [7].

Усі вищевказані вчені під час визначення терміна «тру-
довий  договір»  свою  домку  та  позицію  ґрунтують  саме 
на  легальному  закріплені  цього  поняття  у  КЗпП  Укра-
їни, де законодавець у ст. 21 зазначає, що трудовий дого-
вір  –  угода  між  працівником  і  власником  підприємства, 
установи,  організації  або  уповноваженим  ним  органом 
чи  фізичною  особою,  за  якою  працівник  зобов’язується 
виконувати  роботу,  визначену  цією  угодою,  з  підляган-
ням  внутрішньому  трудовому  розпорядкові,  а  власник 
підприємства,  установи,  організації  або  уповноважений 
ним орган  чи фізична  особа  зобов’язується  виплачувати 
працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, 
необхідні  для  виконання  роботи,  передбачені  законодав-
ством про працю, колективним договором і угодою сторін. 
Варто зазначити, що трудовому договору у КЗпП України 
присвячена гл. 3 [8].

Отже, бачимо, що в Україні термін «трудовий договір» 
офіційно закріплений у КЗпП України, а також існує пра-
вова думка багатьох учених-трудовиків,  які досить чітко 
і не двозначно пояснюють сутність і зміст цього поняття.

Звертаючись до трудового законодавства Канади, а саме 
до  її Трудового кодексу, бачимо, що він не містить визна-
чення трудового договору, у зв’язку із чим одразу виникає 
питання: «Якщо основний нормативно-правовий акт, який 
регулює  відносини  праці,  не  містить  визначення  поняття 
трудового договору, який по суті і є підставою виникнення 
трудових відносин, тоді як узагалі такі відносини можуть 
виникнути?». Відповідь на це й інші питання, пов’язанні із 
трудовим договором, дає нам Цивільний кодекс провінції 
Квебек (Civil Code of Québec) (далі – ЦК провінції Квебек). 
Це зумовлено тим, що провінцію Квебек, яка займає най-
більшу  територію в Канаді,  також виділяє приналежність 
до  романо-германської  правової  сім’ї,  що  є  нехарактер-
ним  для  іншої  території  країни,  заснованої  на  англосак-
сонському праві. Щодо цього цікава інформація міститься 
на офіційному сайті Департаменту правосуддя Канади, де 
в розділі «Про систему правосуддя Канади»  (About Cana-
da’s System of Justice) міститься інформація про «Цивільно-
правову  традицію»  (Thecivil-law  tradition)  і  зазначено, що 
цивільні кодекси містять вичерпний виклад правил, багато 
з яких сформульовано як основні, загальні принципи вирі-
шення будь-яких суперечок, які можуть виникнути. На від-
міну від судів загального права, суди в цивільно-правовій 
системі  спочатку  звертаються  до  Цивільного  кодексу,  а 
потім посилаються на попередні рішення, щоб перевірити, 
чи  відповідають  вони  один  одному.  Квебек  –  єдина  про-
вінція із Цивільним кодексом, який базується на французь-
кому кодексі Наполеона  (Наполеонівський кодекс). Решта 
Канади використовує загальне законодавство [9].

Безпосередньо трудовим відносинам у провінції Кве-
бек присвячена низка статей гл. VII «Трудовий контракт» 
р. ІІ «Договори певної класифікації» кн. V «Зобов’язання» 
ЦК  провінції  Квебек,  а  також  положення  Закону  про 
дотримання  трудових  норм  (Act  Respecting  Labour  Stan-
dards). Так, відповідно до положень ст. ст. 2085–2097 ЦК 
провінції  Квебек,  а  саме  ст.  2085,  трудовий  контракт/
договір (contract of employment) – це угода, за якою особа-
працівник  зобов’язується  протягом  обмеженого  часу 
та за винагороду виконувати роботу під керівництвом або 
контролем  іншої  особи  –  роботодавця  [10].  Аналізуючи 
дане визначення та порівнюючи його з тим, що закріплене 
у  ст.  21 КЗпП України,  зазначимо  таке:  поняття  «трудо-
вий договір» за КЗпП України та ЦК провінції Квебек має 
схожі  положення  але  водночас  і  суттєві  відмінності,  на 
яких варто зосередити нашу увагу.

По-перше,  треба  зупинитись  на  тому,  що  англійське 
слово contract українською мовою може перекладатись як 
буквально – «контракт», так і як «договір» або «угода».

По-друге, в обох випадках бачимо, що особа, яка вико-
нує роботу – працівник, а особа, з якою працівник укла-
дає  трудовий  договір,  називається  по-різному,  в  Україні 
законодавець визначає цю особу як власник підприємства, 
установи,  організації  або  уповноважений  ним  орган  чи 
фізичну особу, а в Канаді, згідно з нормами ЦК провінції 
Квебек, такою особою є роботодавець, що по суті є більш 
сучасним терміном, який уживається скрізь.

По-третє, за виконану роботу працівник отримує заро-
бітну  плату  (КЗпП України)  /  винагороду  (ЦК  провінції 
Квебек), що по суті  є  тотожніми поняттями, це свідчить 
про майже однаковий підхід щодо розуміння необхідності 
сплачувати заробітну платню роботодавцем працівнику.

По-четверте,  в  Україні  працівник  підпорядковується 
внутрішньому трудовому розпорядку, а в Канаді виконує 
роботу під керівництвом або контролем роботодавця, що 
також є схожим, оскільки в Україні правила внутрішнього 
трудового  розпорядку  затверджує  роботодавець  за  пого-
дженням із трудовим колективом.

По-п’яте, у ст. 2085 ЦК провінції Квебек зазначається 
така умова, як обмежений час, протягом якого працівник 
виконує роботу, тоді як у ст. 21 КЗпП України такої умови 
ми не знайдемо, тут варто наголосити, що під цією умо-
вою  треба  розуміти  саме  тривалість  робочого  часу,  про-
тягом  якого  працівник  виконує  роботу,  хоча  така  умова 
прямо  не  передбачена  ст.  21  КЗпП  України,  правовому 
регулюванню робочого часу присвячено цілу главу КЗпП 
України, а саме гл. 4.

По-шосте, розглядаючи далі зміст ст. 2085 ЦК провін-
ції Квебек і ст. 21 КЗпП України, бачимо, що остання має 
ширший зміст. Так, окрім вищевказаних умов, у цій статті 
законодавець  закріплює  положення,  згідно  з  яким  влас-
ник підприємства, установи, організації або уповноваже-
ний ним орган чи фізична особа зобов’язується не тільки 
виплачувати  заробітну  плату,  але  і  забезпечувати  умови 
праці, необхідні для виконання роботи, тим самим закла-
даючи основи такого інституту трудового права України, 
як охорона праці. Варто зазначити, що схожа норма також 
міститься  у  ЦК  провінції  Квебек,  а  саме  у  ст.  2087,  де 
зазначено, що роботодавець зобов’язаний не тільки дозво-
лити  виконання  погоджених  робіт  і  виплатити  встанов-
лену винагороду, але й вжити будь-яких заходів, що відпо-
відають характеру роботи, для захисту здоров’я, безпеки 
та гідності працівника.

Варто зазначити, що ст. 21 КЗпП України дозволяє пра-
цівнику укладати трудовий договір на одному або водно-
час на декількох підприємствах, в установах, організаціях, 
якщо  інше не передбачене  законодавством,  колективним 
договором або угодою сторін,  аналога цієї  умови  в нор-
мах ЦК провінції Квебек, що стосуються трудового дого-
вору, не знайшлось. Цікавим є той факт, що у ст. 21 КЗпП 
України  йдеться  про  те,  що  особливою  формою  трудо-
вого  договору  є  контракт,  у  якому  строк його  дії,  права, 
обов’язки  та  відповідальність  сторін  (зокрема,  матері-
альна),  умови  матеріального  забезпечення  й  організації 
праці  працівника,  умови  розірвання  договору,  зокрема 
дострокового,  можуть  встановлюватися  угодою  сторін, 
а  сфера  застосування  контракту  визначається  законами 
України.  Тут  логічно  робимо  висновок,  що  такої  норми 
не  існує  у  статтях ЦК  провінції  Квебек, що  стосуються 
трудового договору, оскільки слово contract з англійської 
мови так  і перекладається – «контракт». Тому формулю-
вання  «особливою формою  трудового  договору  є  контр-
акт» звучало б абсурдно.

Поступово розглядаючи та порівнюючи норми права, 
що  регулюють  питання  стосовно  трудового  договору 
в Україні та Канаді, спостерігаємо таке: в обох випадках 
законодавець  говорить,  що  трудовий  договір  /  контракт 
може бути строковим або безстроковим, але у КЗпП Укра-
їни існує і третій вид трудового договору, а саме такий, що 
укладається на час виконання певної роботи; за трудовим 
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законодавством України трудовий договір зазвичай укла-
дається в письмовій формі, а також зазначені випадки, коли 
така форма є обов’язковою, тоді як у ЦК провінції Квебек 
такої умови немає; трудове законодавство України заборо-
няє необґрунтовану відмову у прийнятті на роботу, у ЦК 
провінції Квебек такої умови також немає; КЗпП України 
забороняє вимагати під час укладання трудового договору 
деякі відомості та документи (про партійну і національну 
приналежність,  походження  тощо),  у  ЦК  провінції  Кве-
бек така умова відсутня; КЗпП України дає право робото-
давцю запроваджувати обмеження щодо спільної роботи 
на тому самому підприємстві осіб, які є близькими роди-
чами, схожі норми у ЦК провінції Квебек із регулювання 
питань щодо трудового договору відсутні.

Існують ще багато норм КЗпП України стосовно тру-
дового  договору,  яких  немає  у  відповідному  розділі  ЦК 
провінції Квебек, а саме: про випробування під час при-
йняття на роботу, його строк та результати; про обов’язок 
роботодавця  проінструктувати  працівника  і  визначити 
йому  місце  роботи;  про  обов’язок  працівника  особисто 
виконувати доручену йому роботу; про заборону вимагати 
виконання  роботи,  не  обумовленої  трудовим  договором; 
про переведення на  іншу роботу  та  зміну  істотних умов 
праці тощо.

Варто  зазначити,  що  існує  така  норма,  яка  дозволяє 
продовжувати дію трудового договору після спливу його 
строку,  якщо  сторони  не  висувають  своїх  заперечень 
(ст. 39–1 КЗпП України та ст. 2090 ЦК провінції Квебек).

Що стосується підстав для розірвання трудового дого-
вору, варто  зупинитись на тому, що у ст. 36 КЗпП Укра-
їни наведено вичерпний перелік підстав для його припи-
нення, а саме: за угодою сторін; у разі закінчення строку, 
крім  випадків,  коли  трудові  відносини  фактично  трива-
ють  і  жодна  із  сторін  не  поставила  вимогу  про  їх  при-
пинення; у разі призову або вступу працівника або влас-
ника – фізичної особи на військову службу, направлення 
на  альтернативну  (невійськову)  службу,  крім  випадків, 
коли  за  працівником  зберігаються місце  роботи,  посада; 
розірвання  трудового  договору  з  ініціативи  працівника, 
з  ініціативи  власника  або  уповноваженого  ним  органу 
або на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого 
на  представництво  трудовим  колективом  органу;  у  разі 
переведення працівника, за його згодою, на інше підпри-
ємство, в установу, організацію або переходу на виборну 
посаду; за відмови працівника від переведення на роботу 
в  іншу  місцевість  разом  із  підприємством,  установою, 
організацією, а також за відмови від продовження роботи 
у зв’язку зі зміною істотних умов праці; коли набрав чин-
ності вирок суду, яким працівника засуджено (крім випад-
ків звільнення від відбування покарання з випробуванням) 
до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виклю-
чає  можливість  продовження  даної  роботи;  у  разі  укла-
дення трудового договору  (контракту) усупереч вимогам 
Закону  України  «Про  запобігання  корупції»,  встановле-
ним для осіб, які звільнилися або іншим чином припинили 
діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або 
місцевого  самоврядування,  протягом  року  із  дня  її  при-
пинення; з підстав, передбачених Законом України «Про 
очищення  влади»;  у  разі  набрання  чинності  рішенням 
суду про  визнання необґрунтованими  активів  та  їх  стяг-
нення  в  дохід  держави  стосовно  особи,  уповноваженої 
на  виконання  функцій  держави  або  місцевого  самовря-
дування, у передбачених ст. 290 Цивільного процесуаль-
ного  кодексу України  випадках;  з  підстав,  передбачених 
контрактом;  з  підстав,  передбачених  іншими  законами. 
Тоді як у ст. ст. 2091, 2093, 2094 ЦК провінції Квебек гово-
риться про те, що: будь-яка сторона договору, укладеного 
на  невизначений  термін,  може  розірвати  його,  повідо-
мивши про це іншу сторону. Повідомлення про розірвання 
подається в розумні строки, ураховуючи, зокрема, харак-
тер зайнятості, конкретні обставини, у яких воно прово-

диться, і тривалість періоду роботи; трудовий договір при-
пиняється після смерті працівника, залежно від обставин 
він  може  припинятися  і  після  смерті  роботодавця;  одна 
зі  сторін  може  з  поважних  підстав  в  односторонньому 
порядку  розірвати  трудовий  договір  без  попереднього 
повідомлення.

Варто наголосити, що трудове законодавство України 
(ст.  36 КЗпП України)  та Канади  (ст.  2097 ЦК провінції 
Квебек)  містять  положення,  згідно  з  яким  в  разі  зміни 
підпорядкованості  підприємства,  установи,  організації 
або  відчуження  підприємства  чи  будь-якої  зміни  його 
юридичної  структури  або  в  разі  об’єднання  чи  з  інших 
підстав  (злиття,  приєднання,  поділу,  виділення,  пере-
творення)  трудовий  договір  не  припиняється.  Договір 
є обов’язковим для правонаступника роботодавця. Варто 
зазначити, що спільною, хоча не ідентичною, є норма про 
таке:  за  трудовим  законодавством  України  (ст.  49  КЗпП 
України) роботодавець зобов’язаний видати працівникові 
на  його  вимогу  довідку про його  роботу  на  даному під-
приємстві, в установі, організації із зазначенням спеціаль-
ності, кваліфікації, посади, часу роботи і розміру заробіт-
ної плати, а відповідно до ЦК провінції Квебек (ст. 2096), 
після розірвання трудового договору роботодавець надає 
працівникові на його прохання довідку про роботу, у якій 
зазначаються лише характер і тривалість роботи та вказу-
ються реквізити сторін.

Аналізуючи  положення  Трудового  кодексу  Канади,  а 
саме  р.  10  «Особисте  звільнення  з  роботи»,  бачимо, що 
конкретних  підстав  для  розірвання  трудового  договору 
в  цьому  розділі  не  міститься,  ідеться  лише  про  те,  що 
в  разі,  якщо  роботодавець  бажає  звільнити  працівника, 
який пропрацював три місяці підряд, має сповістити про 
своє бажання звільнити працівника шляхом надання йому 
відповідного повідомлення за два тижні від передбаченої 
в повідомленні дати звільнення або виплатити працівнику 
заробітну  плату  за  два  тижні  за  його  звичайною  став-
кою заробітної плати за  звичайну годину роботи замість 
повідомлення. Якщо працівник, якому роботодавець вру-
чив повідомлення про звільнення, продовжує працювати 
більше  двох  тижнів  після  дати  звільнення,  зазначеної 
в  повідомленні,  його  звільнення  анулюється,  він  продо-
вжує працювати далі.

Девід  Дж.  Дурей,  доцент  кафедри  трудового  права 
та виробничих відносин Йоркського університету, у своїй 
праці «Закон про працю: повне видання» виокремлює такі 
умови  розірвання  трудового  договору,  як:  розірвання  за 
згодою сторін (засобами припинення в такому разі є поло-
ження  про  строковий  контракт,  контракт  із  визначеним 
результатом  або  вихід  на  пенсію); фрустрація  контракту 
(непередбачена подія робить виконання договору немож-
ливим);  роботодавець  розриває  трудовий  договір,  даючи 
«розумне повідомлення» (роботодавець надає працівнику 
«розумне  повідомлення»  про  припинення  трудових  від-
носин  або  «оплату  замість  цього  повідомлення»);  робо-
тодавець  самостійно  припиняє  відносини  (роботодавець 
стверджує, що  працівник  відмовився  від  договору,  тому 
звільняє  працівника  без  попереднього  повідомлення); 
особливий  випадок  конструктивного  звільнення  (праців-
ник  стверджує,  що  роботодавець  відмовився  від  дого-
вору, а тому припиняє відносини і вимагає відшкодування 
збитків за втрату права на повідомлення про розірвання); 
працівник звільняється, вручаючи повідомлення (праців-
ник  відмовляється  від  роботи  або  вручає  повідомлення, 
що передбачено договором, статутом або передбачається 
розумним повідомленням) [11, с. 134].

Висновки. Отже,  підсумовуючи  вищевикладене, 
можна  сказати,  що  трудовий  договір  відіграє  важливу 
роль  у  регулюванні  відносин між працівником  і  робото-
давцем  як  в  Україні,  так  і  в  Канаді.  Цікавим  виявилось 
те,  що  поняття  «трудовий  договір»  по-різному  визна-
чається  у  трудовому  законодавстві  України  та  Канади.  
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Так, за законодавством про працю України трудовий дого-
вір – це угода між працівником і власником підприємства, 
установи,  організації  або  уповноваженим  ним  органом 
чи  фізичною  особою,  за  якою  працівник  зобов’язується 
виконувати  роботу,  визначену  цією  угодою,  з  підляган-
ням  внутрішньому  трудовому  розпорядкові,  а  власник 
підприємства,  установи,  організації  або  уповноважений 
ним орган  чи фізична  особа  зобов’язується  виплачувати 
працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, 
необхідні  для  виконання  роботи,  передбачені  законодав-
ством про  працю,  колективним договором  і  угодою  сто-
рін. Дане визначення міститься в ч. 1 ст. 21 КЗпП України. 
Вітчизняні  науковці  та фахівці  із  трудового  права Укра-
їни дають майже однакові визначення поняття трудового 
договору, що зумовлене саме наявністю його легального 
визначення в нормі закону. Трудове законодавство Канади 
не містить визначення поняття «трудовий договір», нато-
мість його можна знайти в Цивільному кодексі провінції 
Квебек,  а  саме  у  ст.  2085,  де  трудовий  контракт/договір 
(contract  of  employment)  визначається  як  угода,  за  якою 
особа-працівник  зобов’язується  протягом  обмеженого 

часу та за винагороду виконувати роботу під керівництвом 
або контролем  іншої особи – роботодавця. Це  з погляду 
української правосвідомості та правової думки є суттєвим 
недоліком, бо норма, що стосується регулювання трудових 
відносин,  фактично  міститься  в  нормативно-правовому 
документі,  який  можемо  віднести  до  іншої  галузі  права 
(цивільне право). Варто зазначити, що зміст цього поняття 
ширше розкрито у КЗпП України, ніж у ЦК провінції Кве-
бек, але водночас існують як певні відмінності, так і схожі 
правові норми, що стосуються інституту трудового дого-
вору.  Так,  позитивним  є  запозичення  такої  підстави  для 
розірвання трудового договору, як смерть працівника або 
роботодавця, це усунуло б недолік сучасного КЗпП Укра-
їни  в  частині  закріплення  підстав  для  розірвання  трудо-
вого договору, оскільки українське трудове законодавство 
дозволяє укладати трудовий договір  із фізичною особою 
і  цілком  логічно, що  в  разі  смерті  фізичної  особи-робо-
тодавця,  а  також  працівника  трудові  відносини  припи-
няються. Але нині у КЗпП України немає такої підстави 
припинення трудового договору, як смерть працівника або 
роботодавця-фізичної особи.
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ТВОРЧІ ВІДПУСТКИ, ЯКИМИ КОРИСТУЮТЬСЯ ПРАЦІВНИКИ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

CREATIVE VACATIONS USED BY THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE

Веклюк О.В.,
ад’юнкт 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

В України нині відбувається реформування й оновлення трудового законодавства в області регулювання трудових відносин, питання 
відпусток набуває великого значення. У зв’язку зі значними змінами щодо діяльності Національної поліції України залишається актуаль-
ним питання щодо відпусток. Якщо основні та додаткові відпустки регулюються як загальним Законом, так і спеціальним (Закон України 
«Про Національну поліцію»), то творчі відпустки застосовуються до поліцейських на підставі загальних Законів (Конституція України, 
Кодекс законів про працю України, Закон України «Про відпустки», деякі постанови Кабінету Міністрів України).

Не можна стверджувати, що наукова діяльність не має жодного значення для працівників Національної поліції України. На наш 
погляд, це хибне твердження. Навпаки, співробітники поліції мають певний практичний досвід, що під час написання дисертаційного 
дослідження, підручника, монографії тощо буде позитивно сприяти науковій діяльності, подальшій підготовці кадрів (курсанти, студенти, 
слухачі та ін.).

Аналізуючи чинне законодавство, можна дійти висновку, що Україна прагне підвищити статус науки в суспільстві, сформувати у 
свідомості суспільства позитивне ставлення до наукових досягнень. Підготовка наукових кадрів, підвищення та розвиток їхніх інтелекту-
альних здібностей набуває державного значення. Отже, надання працівникам Національної поліції України творчої відпустки необхідне 
як для самого співробітника, який виявив бажання займатись науковою діяльністю, так і для самої науки. 

Натепер трудове законодавство має певні недоліки щодо відпусток. На наш погляд, було б дуже доцільно саме на законодавчому рів-
ні закріпити поняття творчої відпустки, регламентація якої надасть змогу працівниками підприємств, установ, організацій незалежно від 
форм власності, зокрема і поліцейським, розуміти, що творча відпустка має цільове призначення, надається за наявності певних умов.

На усунення даної проблеми і спрямована наша стаття. Ми пропонуємо визначення поняття «творча відпустка», виділяємо її ознаки, 
аналізуємо законодавство України, яке спрямоване врегульовувати умови, порядок надання й оплату творчих відпусток. 

Ключові слова: творча відпустка, працівник, Національна поліція України, трудові обов’язки, поліцейський.

Today, reforming and updating of labor legislation in the area of   regulation of labor relations in general and issues of vacations is of great 
importance in Ukraine. Due to significant changes in the activities of the National Police of Ukraine, the issue of vacations remains quite relevant. 
If basic and addition al vacations are regulated both by general law and special (Law of Ukraine “On National Police”), creative vacations are 
applied to police officers on the basis of general Laws (Constitution of Ukraine, Labor Code of Ukraine, Law on Vacation and some resolutions 
of the Cabinet of Ministers of Ukraine).

It can not be said that scientific activity is of no importance to the National Police of Ukraine. In our view, this is a false statement. On the 
contrary, police officers have some practical experience in writing a dissertation, textbook, monograph, etc. that will positively contribute to both 
scientific activities and further training (cadets, students, students, etc.).

Analyzing the current legislation, we can conclude that Ukraine seeks to raise the status of science in society, to form a positive attitude to 
wards scientific achievements in the minds of society. Training of scientific personnel, enhancement and development of their intellectual abilities 
is of national importance. Thus, giving employees of the National Police of Ukraine creative leave is necessary for both the employee who has 
expressed a desire to engage in scientific activity and for the science it self.

At present, labor laws have some is advantages regarding vacations. In our view, it would be very advisable to consolidate the notion of 
creative leave at the legislative level. Regulations which will enable employees of enterprises, institutions, organizations, regardless of owner 
ship, including police officers, to understand that vacations are intended, and are provided subject to certain conditions.

Our article is aimed date eliminating this problem. We offer definitions of the term creative leave, distinguish its features, analyze the 
legislation of Ukraine, which aims to regulate the conditions, procedure for granting and paying for creative holidays.

Key words: sabbatical, employee, National Police of Ukraine, work responsibilities, police officer.

Постановка проблеми. В  України  нині  відбувається 
реформування  й  оновлення  трудового  законодавства 
в  області  регулювання  трудових  відносин,  питання  від-
пусток набуває великого значення. У зв’язку зі  значними 
змінами  щодо  діяльності  Національної  поліції  України 
залишається актуальним питання щодо відпусток. Натепер 
трудове законодавство має певні недоліки щодо відпусток. 
На наш погляд, було б дуже доцільно саме на законодав-
чому рівні закріпити поняття творчої відпустки, регламен-
тація якої надасть змогу працівниками підприємств, уста-
нов,  організацій  незалежно  від  форм  власності,  зокрема 
й поліцейським, розуміти, що творча відпустка має цільове 
призначення, надається за наявності певних умов.

На усунення даної проблеми і спрямована наша стаття. 
Ми пропонуємо визначення поняття «творча відпустка», 
виділяємо  її  ознаки,  аналізуємо  законодавство  України, 
яке  спрямоване  врегульовувати  умови,  порядок  надання 
й оплату творчих відпусток. 

Стан дослідження проблеми. Вагомий внесок у дослі-
дженні  теоретичних  і  практичних  аспектів  видів  відпо-
чинку працівників зробили О.І. Процевський, Л.П. Гара-
щенко,  Л.Я.  Гинцбург,  Н.Б.  Болотіна,  О.С.  Хохрякова, 

А.В.  Ярхо,  В.І.  Прокопенко  й  інші.  Водночас  питання 
щодо  видів  часу  відпочинку  поліцейських  недостатньо 
розглянуто. Натепер у трудовій літературі фактично від-
сутнє спеціальне дослідження щодо надання творчої від-
пустки  працівникам  Національної  поліції.  На  усунення 
цієї прогалини і спрямована стаття.

Мета дослідження – у процесі аналізу чинного законо-
давства з урахуванням думки вчених розкрити особливості 
творчої відпустки працівників Національної поліції України.

Завдання дослідження: вивчити сутність і зміст твор-
чої  відпустки працівників Національної  поліції України, 
зробити їх аналіз. 

Наукова новизна дослідження. В  Україні  додепер  не 
було  досліджено  сутність  і  зміст  творчої  відпустки  праців-
ників поліції. У статті, на основі положень теорії трудового 
права, досліджуються сутність і зміст творчої відпустки полі-
цейських. Визначаються поняття й ознаки творчої відпустки.

Виклад основного матеріалу. Чине  трудове  законо-
давства містить досить значний перелік відпусток, однією 
з них є творча відпустка. Так, відповідно до ст. 77 Кодекс 
законів про працю (далі – КЗпП) України та ст. 16 Закону 
України  «Про  відпустки»,  творча  відпустка  надається  
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працівникам  для  закінчення  дисертаційних  робіт,  напи-
сання  підручників  та  в  інших  випадках,  передбачених 
законодавством [1; 2].

Що  ж  стосується  співробітників  Національної  полі-
ції України, то зауважимо, що спеціальний Закон дублює 
КЗпП щодо суб’єктивного права поліцейського на творчу 
відпустку, а саме згідно із ч. 2 ст. 92 Закону України «Про 
Національну  поліцію»,  поліцейському  надаються  також 
додаткові  відпустки  у  зв’язку  з  навчанням,  творчі  від-
пустки,  соціальні  відпустки,  відпустки  без  збереження 
заробітної  плати  (грошового  забезпечення)  та  інші  види 
відпусток відповідно до законодавства про відпустки [3]. 
Отже, стає зрозуміло, що до співробітників Національної 
поліції України, за надання творчої відпустки, застосову-
ються загальні норми чинного законодавства.

Аналізуючи  чине  законодавство,  ми  не  знайшли 
поняття творчої відпустки, що є прогалиною у трудовому 
праві,  тому  що  деякі  працівники  підприємств,  установ, 
організацій незалежно від форм власності, не розуміючи 
поняття творчої відпустки, уважають, що це один із видів 
відпочинку. Але варто розуміти, що такий вид відпустки 
надається  за  відповідних  умов  і  з  конкретною  метою. 
Якщо  розмежовувати,  наприклад,  основну  відпустку 
та  творчу  відпустку,  то  вбачаються  значні  відмінності. 
Формулювання  «відпустка  надається»  повинно  розумі-
тися  як  виникнення  за  відповідних  умов  у  працівників 
суб’єктивного права на творчу відпустку.

На наш погляд, необхідно розуміти творчу відпустку 
як  вивільнення  працівника,  на  певний  період  часу,  який 
встановлено чинним законодавством, від виконання його 
основних  службових  (трудових)  обов’язків  із  метою 
закінчення  дисертаційних  робіт,  написання  підручників 
та в інших випадках, передбачених законодавством. Отже, 
стає зрозумілим, що такий вид відпочинку не можна вико-
ристати на власний розсуд.

Виділимо ознаки творчої відпустки:
–  надається для виконання спеціального завдання;
–  відбувається зміна роду та виду діяльності;
–  на  певний  період  часу  працівник  звільняється  від 

виконання  своїх  трудових  функцій  за  основним  місцем 
роботи;

–  зобов’язання  працівника  використовувати  творчу 
відпустку за цільовим призначенням;

–  необхідність  надати  після  закінчення  творчої  від-
пустки  відповідний  звіт  (захист  дисертаційного  дослі-
дження, публікація підручника, монографії тощо);

–  на час відпустки за працівником зберігаються місце 
роботи (посада) та заробітна плата;

–  надаються  працівникам  поряд  з  іншими  відпуст-
ками.

Умови, тривалість, порядок надання й оплата творчих 
відпусток  регламентується  постановою  Кабінету  Міні-
стрів України  (далі  – КМУ) № 45  від  19  січня  1998  р., 
у якій зазначається, що творчі відпустки надаються пра-
цівникам підприємств,  установ  і  організацій незалежно 
від  форм  власності  за  основним  місцем  їх  роботи  для 
закінчення  дисертації  на  здобуття  наукового  ступеня 
кандидата або доктора наук, для написання підручника, а 
також монографії, довідника тощо [4]. Крім цього, необ-
хідно зауважити, що із 6 вересня 2014 р. діє новий Закон 
України «Про вищу освіту», який замість наукового сту-
пеня кандидата наук запровадив ступінь доктора філосо-
фії. Поки це не  відображено в Умовах постанови КМУ 
№ 45 від 19 січня 1998 р.

Творча  відпустка  для  закінчення  дисертації  на  здо-
буття  наукового  ступеня  доктора  філософії  тривалістю 
до  трьох  місяців  та  на  здобуття  наукового  ступеня  док-
тора наук – до шести місяців надається працівнику, який 
успішно  поєднує  основну  діяльність  із  науковою  робо-
тою.   Відпустку для  закінчення дисертації  надають пра-
цівникам,  які  успішно  поєднують  основну  діяльність  із 

науковою роботою. Для її отримання необхідна заява пра-
цівника  та  рекомендація  наукової  (науково-технічного) 
ради  центрального  органу  виконавчої  влади  або  вченої 
ради  вищого  навчального  закладу  III–IV  рівнів  акреди-
тації або науково-дослідного інституту відповідного про-
філю про доцільність надання творчої відпустки.

Творча відпустка не надається для  закінчення дисер-
тацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора 
наук  особам,  які  закінчили  відповідно  аспірантуру  чи 
докторантуру,  а  також  здобувачу  того  самого  наукового 
ступеня повторно. Тобто в тих, хто не встиг захиститися 
за час навчання в аспірантурі, ад’юнктурі (докторантурі), 
є шанс зробити це після  її закінчення. Проте творча від-
пустка в такому разі не передбачена.

Отже, ми можемо зробити висновок, що скористатися 
можливістю отримати творчу відпустку на цих підставах 
можна  лише  один  раз  і  лише  за  умови  успішного  поєд-
нання основної діяльності з науковою роботою.

Творча відпустка для написання підручника чи науко-
вої  праці  тривалістю до  трьох місяців  надається  праців-
нику,  який  успішно  поєднує  основну  діяльність  із  твор-
чою роботою. Ця творча відпустка надається на підставі 
заяви працівника та довідки видавництва про включення 
підручника чи наукової праці до плану випуску видань на 
поточний рік.

Якщо підручник чи наукова праця створюється автор-
ським  колективом,  творча  відпустка  надається  одному 
з його членів за письмовою заявою, підписаною всіма чле-
нами авторського колективу.

Отже, творча відпустка, зокрема для написання науко-
вої праці, надається за дотримання таких умов:

1)  наявність заяви працівника (поліцейського);
2)  наявність довідки видавництва про включення нау-

кової праці до плану випуску видань на поточний рік;
3)  успішне поєднання основної роботи працівника  із 

творчою роботою.
Творчі  відпустки  надаються  працівникам  (поліцей-

ським)  поряд  з  іншими  відпустками,  передбаченими 
законодавством,  і  оформлюються  наказом  власника  або 
уповноваженого  ним  органу  підприємства,  установи, 
організації.  На  час  творчих  відпусток  за  працівниками 
зберігаються  місце  роботи  (посада)  та  заробітна  плата. 
Порядок обчислення середньої заробітної плати визнача-
ється згідно із законодавством.

Роботодавцю варто врахувати, що:
1)  творчу відпустку повної тривалості надають неза-

лежно  від  строку  безперервної  роботи  співробітника  на 
цьому підприємстві, в установі, організації;

2)  ця відпустка не подовжується на святкові та неро-
бочі дні;

3)  у  разі  хвороби  працівника,  що  настала  в  період 
перебування у  творчій відпустці,  вона не продовжується 
на кількість днів непрацездатності та не переноситься на 
інший період;

4)  компенсація  за  невикористанні  дні  творчої  від-
пустки не виплачується;

5)  оплачувана  творча  відпустка  надається  лише  за 
основним місцем роботи;

6)  середній  заробіток  для  оплати  часу  творчої  від-
пустки  розраховують  відповідно  до  постанови  Кабінету 
Міністрів України № 100 від 8 лютого 1995 р. «Про затвер-
дження Порядку обчислення середньої заробітної плати».

У  науковій  літературі  неодноразово  висловлювались 
пропозиції щодо класифікації відпусток за їхнім цільовим 
призначенням.

А.Ф. Грошин пропонує поділити відпустки на: а) від-
пустки  для  відпочинку;  б)  відпустки  через  тимчасову 
непрацездатність;  в)  відпустки  з  особливим  цільовим 
призначенням, до яких він відносить творчі та навчальні 
відпустки  [5,  с.  164].  У  класифікаціях  відпусток  інших 
науковців теж є поняття відпустки спеціального цільового 



255

Порівняльно-аналітичне право
♦

призначення. Ми поділяємо думку цих науковців і вважа-
ємо, що необхідно переглянути існуючу класифікацію від-
пусток, що закріплена в чинному законодавстві,  і  враху-
вати її особливість, а саме її надання, яке не залежить від 
трудового стажу працівника на конкретному підприємстві, 
в установі, організації. Також варто пам’ятати, що надання 
творчої відпустки – це право, а не обов’язок адміністрації 
підприємства,  установи,  організації.  Тому  в  даному  разі 
право працівника на одержання відпустки не супроводжу-
ється обов’язком роботодавця виконати пропозиції щодо 
надання відпустки.

У  літературі  із  трудового  права  неодноразово  пору-
шувалося питання про визначення таких понять, як «від-
пустка», «творча відпустка» тощо. Проте досі жоден пра-
вовий акт, що регулює питання відпусток взагалі і творчих 
відпусток  зокрема,  не  дає  визначення  вказаних юридич-
них термінів.

Висновки. На підставі  вищевикладеного можна  кон-
статувати,  що  необхідно  внести  зміни  до  ст.  16  Закону 

України «Про відпустки»  та  ст.  77 КЗпП України,  закрі-
пити  поняття  творчої  відпустки.  На  наш  погляд,  творча 
відпустка – це вивільнення працівника на певний період 
часу, який встановлено чинним законодавством, від вико-
нання своїх основних службових (трудових) обов’язків із 
метою закінчення дисертаційних робіт, написання підруч-
ників та в інших випадках, передбачених законодавством.

Необхідно  пам’ятати,  що  скористатися  можливістю 
отримати творчу відпустку можна лише один раз і лише за 
умови успішного поєднання основної діяльності з науко-
вою роботою.

По суті творчу відпустку неможливо назвати відпочин-
ком, адже її надають для виконання цільового призначення 
(мети).  У  такому  разі  здійснюється  заміна  виконання 
основних  трудових  функцій  працівником  підприємства, 
установи, організації на наукову діяльність. Тобто праців-
ник змінює напрям своєї діяльності, але все одно виконує 
певні обов’язки, які він взяв на себе під час використання 
творчої відпустки.
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАСАД  
ПРИТЯГНЕННЯ ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ 

ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL BASES  
OF BRINGING TO DISCIPLINARY RESPONSIBILITY OF EMPLOYEES  

OF THE STATE BUREAU OF INVESTIGATIONS

Журавльов С.В.,
здобувач кафедри правового забезпечення господарської діяльності

факультету № 6 
Харківського національного університету внутрішніх справ

У статті на основі аналізу наукових поглядів учених та норм чинного законодавства України визначено напрями вдосконалення орга-
нізаційних засад притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Державного бюро розслідувань. 

Наголошено, що до членів дисциплінарної комісії Державного бюро розслідувань мають пред’являтися суворі вимоги як у частині 
професійної підготовки, так і щодо їхніх морально-етичних та інших особистих характеристик. Особа, яка обирається до даної комісії, 
повинна чітко розуміти, що і для чого робить, усвідомлювати значення та важливість доручених їй завдань. Особлива увага при цьому 
має бути приділена членам комісії, яких призначає Рада громадського контролю. Адже відповідність членів дисциплінарної комісії, які є 
працівниками Державного бюро розслідувань, вимогам щодо психофізичного здоров’я, рівня професійної підготовки, особистих, ділових 
та моральних якостей перевіряється ще на стадії прийняття осіб на службу до Державного бюро розслідувань. Також необхідно врегу-
лювати питання про те, чи повинні члени дисциплінарної комісії Державного бюро розслідувань, що визначаються Радою громадською 
контролю, бути членами даної ради, або ж можуть залучатися інші особи; чи може член дисциплінарної комісії Державного бюро роз-
слідувань, який є представником громадськості, бути Головою цієї комісії.

Визначена необхідність у системі органів Державного бюро розслідувань створити постійно діючі дисциплінарні комісії, що має забез-
печити більш високий рівень відповідальності її членів до виконуваної роботи, а також дієвіший контроль за якістю роботи даних комісій.

Зроблено висновок, що для вирішення зазначених у статті організаційних питань притягнення працівників Державного бюро роз-
слідувань до дисциплінарної відповідальності необхідно прийняти відповідне положення про дисциплінарну відповідальність, в якому 
слід визначити вимоги щодо її формування, закріпити основні аспекти її правового статусу, а також врегулювати засади взаємодії дис-
циплінарної комісії з керівником органу.

Ключові слова: вдосконалення, організаційні засади, дисциплінарна відповідальність, Державне бюро розслідувань.

In the article, on the basis of analysis of scientific views of scientists and norms of the current legislation of Ukraine, the directions of 
improvement of organizational principles of bringing to disciplinary responsibility of employees of the State Bureau of Investigation are determined. 
It was emphasized that members of the disciplinary commission of the State Bureau of Investigation should be subject to strict requirements both 
in terms of professional training, as well as their moral, ethical and other personal characteristics. The person elected to this commission must 
clearly understand what he or she is doing, and be aware of the importance and importance of the tasks entrusted to her. Particular attention 
should be paid to the members of the commission appointed by the Board of Public Control. After all, the compliance of the members of the 
disciplinary commission, who are employees of the State Bureau of Investigation, with the requirements on psychophysical health, level of 
professional training, personal, business and moral qualities, is checked at the stage of admission of persons to the State Bureau of Investigation. 
It is also necessary to regulate the question of whether members of the disciplinary commission of the State Bureau of Investigation, determined 
by the Public Control Board, should be members of this board or other persons may be involved; whether a member of the disciplinary commission 
of the State Bureau of Investigation, who is a member of the public, may be the chairman of that commission. The necessity of establishing a 
system of permanent disciplinary commissions in the system of bodies of the State Bureau of Investigation, which should ensure a higher level 
of responsibility of its members for the work performed, as well as more effective control over the quality of the work of these commissions. It has 
been concluded that in order to resolve the organizational issues of disciplinary liability of employees of the State Bureau of Investigation, it is 
necessary to adopt an appropriate provision on disciplinary responsibility, which should determine the requirements for its formation, consolidate 
the main aspects of its legal status, as well as regulate the principles of cooperation of the disciplinary commission organ.

Key words: improvement, organizational background, disciplinary responsibility, State Bureau of Investigation.

Постановка проблеми. Аналіз  норм  чинного  зако-
нодавства  дає  змогу  констатувати, що  в цілому  сьогодні 
в нашій державі законодавство з питань притягнення пра-
цівників Державного бюро розслідувань (далі – ДБР) до 
дисциплінарної відповідальності розвивається у вірному 
напрямку,  і  вже  закладені  основні  засади,  необхідні  для 
забезпечення  належного  рівня  якості  даної  процедури. 
Водночас певні,  зокрема  вищеозначені,  законодавчі  про-
галини й недоліки вимагають подальшого вдосконалення 
та  розвитку  правового  регулювання  в  цій  сфері.  Втім, 
окрім процедурних питань застосування дисциплінарних 
стягнень до працівників ДБР, удосконалення потребують 
і  його  організаційні  засади,  напрямкам  розвитку  яких 
і буде присвячене дане дослідження. 

Стан дослідження. Окремі проблемні питання щодо 
вдосконалення  правового  регулювання  дисциплінар-
них  стягнень  працівників  Державного  бюро  розсліду-
вань у своїх наукових працях розглядали: Н.Б. Болотіна, 
О.М. Ярошенко, М.І.  Іншин, П.Д. Пилипенко, Г.І. Чани-
шева, Н.М. Хуторян, О.М. Бандурка, Л.В. Могілевський, 

Є.Ю. Подорожній, С.С. Алексєєв, О.В. Зайчук, М.В. Цвік 
та  багато  інших.  Втім,  незважаючи  на  чималу  кількість 
наукових розробок, в юридичній літературі відсутні комп-
лексні  дослідження,  присвячені  організаційним  засадам 
притягнення до дисциплінарної відповідальності праців-
ників Державного бюро розслідувань.

Саме тому метою статті є визначення напрямів удо-
сконалення  організаційних  засад  притягнення  до  дисци-
плінарної відповідальності працівників Державного бюро 
розслідувань.

Виклад основного матеріалу. Загалом, зазвичай тер-
мін  «організація»  використовується  у  трьох  найбільш 
загальних розуміннях, а саме: 

1.  Як певне  системне утворення. Організації  як  сис-
темі притаманні такі ознаки: цілісність – передбачається, 
що  система  являє  собою сукупність  конкретних  елемен-
тів  із  властивими  тільки  їм  особливостями  і  характером 
взаємозв’язку. Таким чином, система виділяється з нескін-
ченного різноманіття об’єктів матеріального світу; поділь-
ність – передбачається, що система допускає розподіл  її 
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на  підсистеми й  елементи, що  у  свою чергу мають  сис-
темні властивості. Сама ж досліджувана система входить 
у  більш  широку  сукупність  елементів,  тобто  в  систему 
більш  високого  рівня  [1].  Найчастіше  в  даному  контек-
сті  під  організацією  розуміється  установа,  заклад,  під-
приємство,  об’єднання  громадян,  тобто  певне  соціальне 
формування,  утворення.  Так,  згідно  з  Державним  кла-
сифікатором України  організація  (установа,  заклад)  –  це 
організаційна  структура,  створена  однією  або  кількома 
особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні 
нею,  шляхом  об’єднання  (виділення)  їхнього  майна  для 
досягнення  мети,  визначеної  засновниками,  за  рахунок 
цього  майна  [2].  Ю.С.  Шемшученко  тощо  в  «Юридич-
ній енциклопедії» з цього приводу пишуть, що організа-
ція  це:  вид  соціального  утворення,  сукупність  людей,  їх 
груп, формально чи неформально об’єднаних для  суміс-
ної  діяльності,  реалізації  в  межах  певної  структури  від-
повідної програми або цілей, розв’язання певних завдань 
на основі спільності  інтересів та законодавчо або  іншим 
чином  встановлених  правил  і  процедур;  установа,  що 
покликана виконувати задані функції, розв’язувати певне 
коло завдань у межах відповідної структури (банк, школа 
тощо).  Особливим  видом  організації  є  державні  органи; 
постійне або тимчасове об’єднання, союз держав (країн) 
для  реалізації  спільних  цілей,  завдань,  інтересів  (напри-
клад, ООН) [3, c. 295]. 

2.  Як  процес,  як  певна  суспільна  діяльність.  Функ-
ціональним  призначенням  організації  в  цьому  значенні 
є створення нових  і вдосконалення створених  і функціо-
нуючих систем будь-якого виду. Тому організувати – зна-
чить створити нову систему або поліпшити стан колиш-
ньої в процесі її функціонування відповідно до мінливих 
внутрішніх  і  зовнішніх  умов. Організація  як форма  сус-
пільної  діяльності  завжди  конкретна,  як  й  інші  види 
праці. Конкретність організації зумовлюється її об’єктом 
[1].  А.Ф.  Мельник,  О.Ю.  Оболенський,  А.Ю.  Васіна, 
Л.Ю. Гордієнко, розмірковуючи про організацію в контек-
сті державного управління, відмічають, що як процес вона 
(організація)  передбачає  створення  структури  об’єкта 
(у  нашому  випадку  таким  об’єктом  є  органи  державної 
влади  або  органи  місцевого  самоврядування),  яка  надає 
можливість  людям  (державним  службовцям)  спільно 
й ефективно працювати для досягнення цілей, що стоять 
перед об’єктом, та здійснення систематичної координації 
завдань, формальних взаємовідносин людей, що їх вико-
нують. У процесі внутрішньої побудови організації здій-
снюється спеціалізований поділ праці, наявний як у дер-
жавній організації, так і в будь-якій іншій організації. Під 
спеціалізованим  поділом  праці  розуміють  закріплення 
певної  роботи  за  фахівцями,  тобто  тими,  хто  здатний 
виконати  її  краще  всіх  з  погляду  організації  як  єдиного 
цілого [4, c. 264–265]. 

3.  Як  стан.  У  даному  сенсі  організація  являє  собою 
упорядкованість,  системність,  узгодженість  та  послідов-
ність. Організованість як стан – це властивість будь-якого 
матеріального  об’єкта,  що  виявляється  у  впорядкова-
ності структури, внутрішньої будови. Організація означає 
сукупність пов’язаних між собою складових частин (еле-
ментів) відповідного об’єкта, а також зв’язків (взаємовід-
носин) між ними та іншими об’єктами, в результаті чого 
утворюється  певне  зовнішнє  організаційне  середовище. 
У загальному контексті поняття «організація» застосову-
ється  разом  із  поняттями  «структура»  і  «система» щодо 
соціальних, економічних, біологічних та деяких технічних 
обєктів [3, c. 294].

Отже, організація – це поняття багатозначне, яке може 
означати  об’єкт,  властивості  об’єкта  та  діяльність  (про-
цес)  і  вживається  для  позначення  різних  семантичних 
категорій:  соціальної  організації  або  інституту  (статика) 
і процесу управління як упорядковуючої та свідомо коор-
динуючої діяльності (динаміка) [1]. Втім, незважаючи на 

це, найчастіше воно означає: внутрішню упорядкованість, 
узгодженість взаємозалежних елементів цілого (системи); 
сукупність процесів або дій, що забезпечують досягнення 
цілей системи; об’єднання людей, спільна діяльність яких 
спрямована на реалізацію встановлених програм на основі 
певних правил і процедур [1]. Це в повній мірі стосується 
й  притягнення  до  дисциплінарної  відповідальності  пра-
цівників  ДБР.  Тобто  організація  притягнення  до  дисци-
плінарної  відповідальності  передбачає  надання  систем-
ного  вигляду  даній  процедурі,  забезпечення  її  цілісного 
та  завершеного  вигляду,  що  вимагає  здійснення  цілого 
ряду заходів різного характеру, спрямованих на створення 
відповідних умов для цього. Одним  із  ключових момен-
тів  тут  є  визначення  виконавців  зазначеної  процедури 
та постановлення перед ними відповідних завдань. Саме 
тут і знаходиться чи не найголовніше проблемне питання 
притягнення до дисциплінарної відповідальності праців-
ників ДБР, адже натепер відсутній нормативно-правовий 
акт, який би встановлював вимоги щодо організації дис-
циплінарних комісій у ДБР та здійснення їх матеріально-
технічного та іншого забезпечення.

Розмірковуючи про законодавче врегулювання органі-
зації роботи дисциплінарної комісії в ДБР, звернемося до 
аналізу підходів, які застосовані в законодавстві з питань 
державної  служби  та  з  питань  діяльності  національної 
поліції.  Так,  у  системі  законодавства  про  національну 
поліцію  існує Наказ МВС України № 893  «Про  реаліза-
цію  окремих  положень  Дисциплінарного  статуту  Націо-
нальної поліції України» від 07.11.2018 р., яким визначено 
порядок  утворення  дисциплінарних  комісій  в  органах 
національної  поліції,  а  також  повноваження  даних  комі-
сій.  Відповідно  до  вказаного  документу  дисциплінарна 
комісія  створюється  за  письмовим  наказом  Міністра 
внутрішніх  справ  України,  службової  особи  поліції  або 
ректора  закладу  вищої  освіти  зі  специфічними  умовами 
навчання,  який  здійснює  підготовку  поліцейських,  наді-
лених повноваженнями із застосування до поліцейського 
дисциплінарного  стягнення  (уповноважений  керівник), 
одночасно з прийняттям рішення про призначення служ-
бового  розслідування  [5].  Тобто  дисциплінарні  комісії 
в системі органів національної поліції не є постійно дію-
чими, а створюються за потребою.

Що ж  до  сфери  державної  служби,  то  відповідно  до 
статті 69 Закону «Про державну службу» від 10.12.2015 р. 
№ 889-VIII  закріплено, що  для  здійснення  дисциплінар-
ного провадження з метою визначення ступеня вини, харак-
теру  і  тяжкості  вчиненого  дисциплінарного  проступку 
утворюється дисциплінарна комісія з розгляду дисциплі-
нарних  справ  (далі  –  дисциплінарна  комісія).  Рішення 
про  порушення  дисциплінарного  провадження  приймає: 
1) міністр – стосовно державного секретаря відповідного 
міністерства;  2)  суб’єкт  призначення  –  стосовно  інших 
державних службовців: Кабінет Міністрів України – щодо 
державних  службовців,  які  займають  посади  державної 
служби  категорії  «А»;  голова  місцевої  держадміністра-
ції  – щодо  державних  службовців,  які  займають  посади 
державної  служби категорії  «Б»  та  здійснюють повнова-
ження  керівників  державної  служби  в  державних  орга-
нах,  а  також  їх  заступників;  керівник  державної  служби 
в державному органі (далі – керівник державної служби) – 
щодо інших державних службовців, які займають посади 
державної  служби  категорій  «Б»  і  «В»  [6].  Дане  поло-
ження  дублюється  та  розвивається  в  Постанові  КМУ 
«Про затвердження Порядку здійснення дисциплінарного 
провадження» від 04.12.2019 р. № 1039, в якій закріплено, 
що для здійснення дисциплінарного провадження з метою 
визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого 
дисциплінарного  проступку  утворюється  дисциплінарна 
комісія.  Дисциплінарною  комісією  стосовно  державних 
службовців, які займають посади державної служби кате-
горії «А»,  є Комісія  з питань вищого корпусу державної 
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служби (далі – Комісія). Дисциплінарну комісію стосовно 
державних  службовців,  які  займають  посади  державної 
служби категорії «Б» та здійснюють повноваження керів-
ників  державної  служби  в  державних  органах,  а  також 
їхніх  заступників,  утворює  суб’єкт  призначення.  Дисци-
плінарну  комісію  стосовно  інших  державних  службов-
ців, які займають посади державної служби категорій «Б» 
і «В», утворює керівник державної служби в кожному дер-
жавному органі. Склад Комісії затверджується Кабінетом 
Міністрів України. Порядок провадження діяльності Комі-
сії визначено Положенням про Комісію з питань вищого 
корпусу  державної  служби,  затвердженим  постановою 
Кабінету Міністрів України  від  25.05.2016  р. № 243  [7]. 
Тож, у законодавстві про державну службу немає вказівок 
про те, що дисциплінарні комісії створюються в кожному 
випадку виникнення приводу для проведення службового 
розслідування  та  здійснення  відповідного  провадження. 
Тобто  дисциплінарні  комісії  у  сфері  державної  служби 
є постійно діючими. 

Як  видно  із  приведеного  в  законодавстві  про націо-
нальну поліцію та про державну службу, застосовуються 
різні  підходи  до  створення  дисциплінарних  комісій, 
кожен з яких має як переваги, так і недоліки. Так, з одного 
боку, тимчасовий характер дисциплінарних комісій ство-
рює  більш  гнучкі  можливості  для  формування  висо-
копрофесійної  комісії  у  кожному  конкретному  випадку. 
З іншого боку, такий підхід створює можливості для зло-
вживань та маніпулювань для керівника. Хоча слід від-
мітити,  що  закон  «Про  Державне  бюро  розслідувань» 
суттєво ускладнює таку можливість, оскільки 3 з 5 чле-
нів  складу  дисциплінарної  комісії  призначає  Рада  гро-
мадського контролю при ДБР. Що ж стосується постійно 
діючих  дисциплінарних  комісій,  то  за  такого  підходу 
забезпечується  більш  високий  рівень  відповідальності 
та  ретельності  в  розгляді  справи,  оскільки  їхні  члени 
виконують  свої  функції  на  постійній  основі  та  не  від-
волікаються від основної роботи в терміновому порядку 
для  залучення у роботі в дисциплінарній комісії. Разом 
із тим, як наголошує Т. Безрук, є сумніви в тому, що одні 
й ті ж члени комісії здатні професійно та об’єктивно роз-
глядати дисциплінарні справи щодо проступків усіх дер-
жавних службовців цього державного органу, незалежно 
від виконуваних посадових обов’язків державного служ-
бовця та його проступку (фінансові питання, володіння 
іноземними  мовами,  знання  інформаційних  технологій 
тощо) [8].

На наше переконання, в системі органів ДБР все ж таки 
слід створювати постійно діючі дисциплінарні комісії, що 
має забезпечити більш високий рівень відповідальності її 
членів до виконуваної роботи, а також дієвіший контроль 
за якістю роботи даних комісій.

Також  слід  закріпити  законодавчі  вимоги,  що 
пред’являються до членів дисциплінарних комісій у ДБР, 
адже чинний закон «Про Державне бюро розслідувань» 
не містить із цього приводу жодних положень. Для порів-
няння: у Положенні про дисциплінарні комісії  в Націо-
нальній  поліції  України  від  07  листопада  2018  року 
№  893  зазначається,  що  працівники  поліції,  які  обира-
ються до дисциплінарної комісії, мають володіти відпо-
відними знаннями та досвідом, а представники громад-
ськості  в  її  складі  повинні мати  бездоганну  репутацію, 
високі  професійні  та  моральні  якості,  суспільний  авто-
ритет. Також дане положення встановлює заборони щодо 
включення до складу комісії осіб, які: мають реальні або 

потенційні  конфлікти  інтересів  з  посадовими  та  служ-
бовими  особами  органу  (підрозділу)  поліції  та  закладу 
вищої  освіти,  в  якому  проводиться  службове  розсліду-
вання,  або  з поліцейським,  стосовно якого проводиться 
службове розслідування; визнані недієздатними чи обме-
жено дієздатними, мають судимість за вчинення злочину, 
притягалися до адміністративної відповідальності за вчи-
нення  адміністративного  правопорушення,  пов’язаного 
з  корупцією  [5].  При  цьому  слід  відмітити,  що  особи, 
засуджені  за  умисне  чинення  тяжких  та  особливо  тяж-
ких злочинів, не можуть бути залучені до роботи в дис-
циплінарній комісії навіть за умови зняття чи погашення 
судимості згідно із Законом. 

Щодо законодавства про державну службу, то в ньому 
містяться менш змістовні положення про вимоги до членів 
дисциплінарної комісії. Зокрема, в Постанові КМУ «Про 
затвердження Порядку  здійснення дисциплінарного про-
вадження» від 4 грудня 2019 р. № 1039 передбачено тільки 
те,  що  до  складу  дисциплінарної  комісії  повинно  бути 
включено  щонайменше  одну  особу,  яка  має  юридичну 
освіту не нижче другого (магістерського) рівня та досвід 
роботи за фахом, а також представника служби управління 
персоналом,  які  є  працівниками  органу,  в  якому  утво-
рюється  відповідна  дисциплінарна  комісія.  А  також  те, 
що як експерти  (фахівці) не можуть бути  залучені поса-
дові  особи  державного  органу,  особисто  заінтересовані 
в  результатах  дисциплінарного  провадження  та  безпосе-
редньо підпорядковані особі, стосовно якої здійснюється 
дисциплінарне провадження [6].

На  нашу  думку,  з  огляду  на  важливість місії  і  функ-
цій, що покладаються на дисциплінарну комісію ДБР, до 
її членів мають пред’являтися суворі вимоги як у частині 
професійної підготовки, так і щодо їхніх морально-етич-
них  та  інших  особистих  характеристик. Особа,  яка  оби-
рається до даної комісії, повинна чітко розуміти, що і для 
чого робить, усвідомлювати значення та важливість дору-
чених їй завдань. Особлива увага при цьому має бути при-
ділена членам комісії, яких призначає Рада громадського 
контролю.  Адже  відповідність  членів  дисциплінарної 
комісії,  які  є працівниками ДБР, вимогам щодо психофі-
зичного  здоров’я,  рівня професійної  підготовки,  особис-
тих,  ділових  та  моральних  якостей  перевіряється ще  на 
стадії прийняття осіб на службу до ДБР. Також необхідно 
врегулювати питання про те, чи повинні члени дисциплі-
нарної комісії ДБР, що визначаються Радою громадською 
контролю, бути членами даної ради, або ж можуть залу-
чатися  інші особи; чи може член дисциплінарної комісії 
ДБР, який є представником громадськості, бути Головою 
цієї комісії.

Висновок. Таким  чином,  для  вирішення  вищезазна-
чених  організаційних  питань  притягнення  працівників 
ДБР до  дисциплінарної  відповідальності  необхідно при-
йняти відповідне положення про дисциплінарну комісію, 
в якому визначити вимоги щодо її формування, закріпити 
основні аспекти її правового статусу, врегулювати засади 
взаємодії  дисциплінарної  комісії  з  керівником  органу, 
в  якому  вона  створюється  і функціонує,  та Управлінням 
внутрішнього  контролю,  яке проводить  службові  розслі-
дування відносно працівників ДБР,  а  також врегулювати 
питання матеріально-технічного  забезпечення  діяльності 
дисциплінарної  комісії.  Відсутність  даного  нормативно-
правового  акта  вносить  суттєві  перешкоди  в  належне 
функціонування  інституту  дисциплінарної  відповідаль-
ності у системі органів ДБР.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН  
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старший викладач кафедри філософії і суспільних наук

Національного університету «Чернігівська політехніка»

Стаття присвячена дослідженню особливостей правового регулювання трудових відносин під час карантину, запровадженого на 
території нашої держави. Проаналізовано чинне законодавство України з охорони здоров’я населення в особливий період. Зазначено, 
що право на охорону здоров’я є природним, невід’ємним, непорушним та має забезпечуватись державою. Розкрито основні положення 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню й поширенню коро-
навірусної хвороби (COVID-19)» та інших підзаконних нормативно-правових актів, які стосуються питань регулювання трудових відносин 
під час карантину. Наголошено на необхідності врегулювання специфіки трудових відносин із працівниками в період дії загальнодер-
жавного карантину та обмежувальних заходів. Обґрунтовано, що карантинний стан може бути підставою, щоб наймані працівники не 
ходили на роботу, однак не звільняє їх від виконання своїх посадових обов’язків. У статті зауважено, що під час карантину саме договірні 
відносини між роботодавцем і найманим працівником можуть врегулювати питання особливостей праці в цей період, оскільки законода-
вець це дозволяє, але водночас не повинен порушуватись Кодекс законів про працю України та інші нормативно-правові акти з питань 
праці. Встановлено, що недоліком трудового законодавства України була відсутність правового регулювання дистанційної роботи, яка 
передбачала б роботу на відстані й без фізичної присутності найманих працівників на підприємстві, в установі чи організації. Нині зако-
нодавець це виправив, передбачивши відповідні положення в Кодексі законів про працю України. У контексті проведеного дослідження 
встановлено, що питання особливостей регулювання трудових відносин під час карантину врегульовується також і на галузевому рівні, 
зокрема у сфері освіти й науки. Зроблено висновок, що запровадження карантину в державі створило певні проблеми в регулюванні 
трудових відносин між роботодавцем та найманим працівником. Запропоновано вдосконалити спеціальне трудове законодавство Укра-
їни на час установлення карантину, зокрема, передбачити посилений захист трудових прав та соціальні гарантії найманих працівників.

Ключові слова: трудові відносини, правове регулювання, епідемія, карантин, роботодавець, працівник, дистанційна робота.

The article is devoted to the study of the peculiarities of legal regulation of labour relations during quarantine introduced in the territory of our 
country. The current legislation on the protection of public health in the special period is analyzed. It is stated that the right to health care is natural, 
inalienable, inviolable and must be guaranteed by the state. The main provisions of the Law of Ukraine «On amendments to some legislative 
acts of Ukraine aimed at preventing the emergence and spread of coronavirus disease (COVID-19)» and other by-laws relating to the regulation 
of labour relations during quarantine are revealed. The necessity to regulate the specifics of labour relations with employees during the period of 
national quarantine and restrictive measures was emphasized. It is argued that quarantine status may be a reason for hiring employees to not 
go to work, but it does not relieve them of their duties. The article points out that during quarantine, it is contractual relations between employer 
and employee that can regulate the peculiarities of work during this period, as the legislator allows it, but the Code of Labour Laws of Ukraine 
and other normative legal acts on labour issues should not be violated. It was found that the disadvantage of the labour legislation of Ukraine 
was the lack of legal regulation of remote work, which would involve working at a distance and without the physical presence of employees at 
the enterprise, institution or organization. The legislator has now corrected this by providing for relevant provisions in the Code of Labour Laws 
of Ukraine. In the context of the conducted research it is established that the issues of regulation of labour relations during quarantine are also 
regulated at the sectoral level, in particular in the field of education and science. It is concluded that the introduction of quarantine in the state has 
created some problems in regulating labour relations between employer and employee. It is proposed to improve the special labour legislation of 
Ukraine at the time of quarantine, in particular, to provide for enhanced protection of labour rights and social guarantees of employees.

Key words: labour relations, legal regulation, epidemic, quarantine, employer, employee, remote work.

Постановка проблеми. Кожна  людина,  відповідно 
до Конституції України, має природне невід’ємне й непо-
рушне  право  на  охорону  здоров’я.  Держава  забезпечує 
пріоритетність охорони здоров’я, поліпшення умов праці, 
навчання,  побуту  й  відпочинку  населення,  вирішення 
екологічних проблем, удосконалення медичної допомоги 
та запровадження здорового способу життя.

Охорона  здоров’я  визначається  як  система  заходів,  які 
здійснюються  органами  державної  влади  та  органами міс-
цевого самоврядування, їхніми посадовими особами, закла-
дами охорони здоров’я, фізичними особами-підприємцями, 
які зареєстровані в установленому законом порядку та одер-
жали  ліцензію на  право  провадження  господарської  діяль-
ності з медичної практики, медичними та фармацевтичними 
працівниками, громадськими об’єднаннями та громадянами 
з метою збереження та відновлення фізіологічних  і психо-
логічних функцій, оптимальної працездатності й соціальної 
активності  людини  за  максимальній  біологічно  можливій 
індивідуальній  тривалості  її життя  (ст.  3 Основ  законодав-
ства України про охорону здоров’я) [1].

У  зв’язку  із  глобальним поширенням вірусу COVID-
19  влада  вживає  радикальних  заходів  для  недопущення 
його епідемії на території України. Ці заходи охоплюють, 
зокрема,  тимчасове  закриття кордонів,  закриття  закладів 

харчування та торгівлі непродовольчими товарами, обме-
ження некористування громадським транспортом, резуль-
татом  яких  є  призупинення  діяльності  певних  суб’єктів 
господарювання,  наприклад,  спортивних  клубів,  ресто-
ранів; дистанційна робота більшості офісних працівників 
та істотне зменшення навантаження великої кількості пра-
цівників у різних галузях через загальний спад активності. 
Такі безпрецедентні зміни фактично запровадили трудові 
відносини, не передбачені або ж детально не врегульовані 
чинним законодавством України. 

Аналіз наукових досліджень. Проблеми  регулю-
вання  трудових  відносин  на  сучасному  етапі  досліджу-
ють  такі  провідні  вчені  як  В.М.  Андріїв,  С.В.  Вишне-
вецька, В.В. Жернаков, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, 
Н.М.  Хуторян,  Г.І.  Чанишева,  В.І.  Щербина,  О.М.  Яро-
шенко  та  інші.  Проте  питання  особливостей  правового 
регулювання  трудових  відносин  у  період  карантинних 
заходів у науковій літературі не розглядались.

Метою цієї статті є дослідження на підставі аналізу поло-
жень чинного законодавства про працю особливостей право-
вого регулювання трудових відносин під час карантину.

Виклад основного матеріалу. Відповідно  до  Закону 
України «Про захист населення від інфекційних хвороб», 
епідемія  –  це  масове  поширення  інфекційної  хвороби 
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серед  населення  відповідної  території  за  короткий  про-
міжок часу [2]. У зв’язку з цим, через поширення вірусу 
COVID-19 Кабінет Міністрів України (далі – КМУ) своєю 
постановою на всій території України запровадив каран-
тин  з  12  березня  2020  року  [3].  Спочатку  термін  каран-
тину передбачався до 3 квітня 2020 року, проте з огляду 
на ситуацію, яка склалась, відповідно до Постанови КМУ 
від 25 березня № 239 він був продовжений до 24 квітня 
2020 року [4].

В  енциклопедичній  літературі  карантин  визначається 
як ізоляція на певний час осіб, хворих на заразну хворобу, 
або тих, хто мав контакт  із такими хворими; адміністра-
тивні та медико-санітарні заходи для припинення заразної 
хвороби [5].

Термін «карантин» українське законодавство визначає 
як «адміністративні та медико-санітарні заходи, які засто-
совуються  для  запобігання  поширенню  особливо  небез-
печних  інфекційних хвороб»  (ст. 1 Закону України «Про 
захист населення від інфекційних хвороб») [2]. Карантин-
ний стан може бути підставою, щоб наймані працівники 
не ходили на роботу, однак не  звільняє  їх від виконання 
своїх посадових обов’язків.

На  період  карантину  КМУ  введено  відповідні  забо-
рони й обмеження в роботі для різних суб’єктів господа-
рювання,  зокрема  рекомендовано  встановити  позмінний 
режим роботи або роботу в режимі реального часу з вико-
ристанням мережі Інтернет.

Крім  того,  Верховна  Рада  України  прийняла  Закон 
«Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  Укра-
їни, спрямованих на запобігання виникнення й поширення 
коронавірусної хвороби(COVID-19)» [6] (далі – Закон про 
COVID-19), який містить положення, спрямовані, зокрема, 
на врегулювання специфіки трудових відносин із працівни-
ками в період дії загальнодержавного карантину та обмеж-
увальних заходів, пов’язаних із поширенням COVID-19.

Відповідно  до  Закону  про  COVID-19,  роботодавець 
може доручити працівникові виконувати протягом певного 
періоду  роботу,  визначену  трудовим  договором,  вдома. 
До  цього  часу  дистанційна  робота  не  була  врегульована 
в законодавстві України. Нині законодавець виправив цю 
ситуацію та вищевказаним законом вніс зміни до Кодексу 
законів про працю України (далі – КЗпП України) і перед-
бачив, що на час загрози поширення епідемії, пандемії та/
або на час загрози військового, техногенного, природного 
чи  іншого  характеру  умова  про  дистанційну  (надомну) 
роботу та гнучкий режим робочого часу може встановлю-
ватись  у  наказі  (розпорядженні)  власника  або  уповнова-
женого ним органу без обов’язкового укладення в письмо-
вій формі трудового договору про дистанційну (надомну) 
роботу. Дистанційна  (надомна) робота визначена як така 
форма організації праці, коли робота виконується праців-
ником  за місцем  його  проживання  чи  в  іншому місці  за 
його вибором, зокрема, за допомогою інформаційно-кому-
нікаційних технологій, але поза приміщенням роботодавця 
(ст. 60 КЗпП України). Вважаємо, що договірні відносини 
безпосередньо між роботодавцем і найманим працівником 
також можуть врегулювати ці питання, у зв’язку з тим, що 
під час карантину законодавець це дозволяє, але водночас 
не  повинен порушуватись КЗпП України  та  інші  норма-
тивно-правові  акти  з  питань  праці.  На  сьогодні  продо-
вжує діяти Положення № 275/17-99 від 29.09.1981 р. «Про 
умови  праці  надомників»  [7].  Цим  Положенням  визна-
чено,  що  надомниками  вважаються  особи,  які  уклали 
трудовий договір із підприємством про виконання роботи 
вдома особистою працею з матеріалів  і  з використанням 
знарядь  і  засобів  праці,  які  виділяються  підприємством 
або придбаних за кошти цього підприємства. Отже, в разі 
введення роботодавцями на час карантину роботи вдома 
варто  пам’ятати  про  обов’язок  забезпечити  працівників 
усім необхідним –  ноутбуком,  іншим необхідним облад-
нанням та інструментами.

Якщо  ж  віддалена  робота  з  об’єктивних  причин 
неможлива,  роботодавець  може  запропонувати  режим 
роботи  з  неповним  робочим  днем  або  тижнем.  На  про-
хання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до 14-ти 
років або дитину з інвалідністю, зокрема таку, що перебу-
ває під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим чле-
ном сім’ї відповідно до медичного висновку, власник або 
уповноважений ним орган зобов’язаний встановлювати їй 
неповний робочий день або неповний робочий тиждень. 
Робота  на  умовах  неповного  робочого  часу  не  тягне  за 
собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав праців-
ників (ст. 56 КЗпП України) [8].

Якщо  ж  роботодавець  вирішує,  що  без  конкретного 
співробітника можна обійтися, наприклад, без продавця, 
через те, що робота магазину техніки заборонена в умовах 
карантину, то в КЗпП України передбачено таке поняття, 
як простій.

Так, згідно зі ст. 34 КЗпП України, простій – це зупи-
нення роботи, викликане відсутністю організаційних або 
технічних умов, необхідних для виконання роботи, невід-
воротною силою або іншими обставинами.

Зі свого боку, відповідно до ч. 3 ст. 14 Закону України 
«Про торгово-промислові палати в Україні» [9], карантин 
віднесений до форсмажорних обставин (обставин непере-
борної сили). Таким чином, призупинення роботи викли-
кане оголошеним карантином і називається «простій.

У  цій  ситуації  роботодавець  може  скористатись 
ч. 2 ст. 33 КЗпП України, згідно з якою власник або упо-
вноважений  ним  орган  має  право  перевести  працівника 
строком до одного місяця на іншу роботу, не обумовлену 
трудовим  договором,  без  його  згоди,  якщо  вона  не  про-
типоказана  працівникові  за  станом  здоров’я,  лише  для 
відвернення  або  ліквідації  наслідків  стихійного  лиха, 
епідемій,  епізоотій,  виробничих  аварій,  а  також  інших 
обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу 
життя чи нормальні життєві умови людей, з оплатою праці 
за виконану роботу, але не нижчою, ніж середній заробі-
ток  за  попередньою  роботою.  При  цьому  забороняється 
тимчасове  переведення  на  іншу  роботу  осіб,  указаних 
у ч. 3 цієї статті.

Роботодавцям також необхідно дотримуватись ст. 113  
КЗпП України, відповідно до якої час простою не з вини 
працівника  оплачується  з  розрахунку  не  нижче  від  двох 
третин тарифної ставки встановленого працівникові роз-
ряду  (окладу).  За  час  простою,  коли  виникла  виробнича 
ситуація,  небезпечна  для  життя  чи  здоров’я  працівника 
або для людей, які його оточують,  і навколишнього при-
родного середовища не  з його вини,  за ним зберігається 
середній заробіток.

Також Закон про COVID-19 передбачає, що роботода-
вець  може  надати  працівнику  за  його  згодою  відпустку. 
Але  це  не  є  нововведенням  для  українського  законодав-
ства. Також заборонено проведення органами державного 
нагляду  (контролю)  планових  заходів  зі  здійснення  дер-
жавного нагляду (контролю) у сфері господарської діяль-
ності. Це стосується й нагляду, й контролю за дотриман-
ням законодавства про працю, але лише планових заходів.

У  найближчий  перспективі  вважаємо  за  необхідне 
прийняти  Закон  України  «Про  систему  громадського 
здоров’я»  [10],  проєкт  якого  запропонований  Міністер-
ством охорони здоров’я України і в якому необхідно перед-
бачити  правові,  організаційні,  економічні  та  соціальні 
засади  функціонування  системи  громадського  здоров’я 
в Україні. Пропонуємо  також прийняти  постанову КМУ 
про особливості забезпечення трудових прав на час вста-
новлення  карантину,  в  якій,  зокрема,  передбачити  поси-
лений  захист  трудових  прав  працівників,  які  працюють 
вдома, збереження за ними посад, оплати праці та інших 
соціальних гарантій [11].

Варто  зазначити,  що  питання  особливостей  право-
вого  регулювання  трудових  відносин  під  час  карантину 
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передбачено також  і на  галузевих рівнях. Так, Міністер-
ство освіти й науки України  (далі – МОН України) Лис-
том № 1/9-154 від 11 березня 2020 року рекомендує роз-
робити заходи щодо часткового переведення працівників 
на роботу в дистанційному режимі та на виконання інших 
робіт  (організаційно-педагогічна,  методична,  наукова 
тощо) [12].

В іншому своєму Листі № 1/9-161 від 13.03 2020 року 
МОН України нагадує, що згідно з пунктами 77, 89 Інструк-
ції про порядок обчислення заробітної плати працівників 
освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України 
від 15.04.1993 № 102, у випадку, коли в окремі дні заняття 
не проводяться з незалежних від учителя (викладача) при-
чин, оплата його праці здійснюється з розрахунку заробіт-
ної плати, встановленої при тарифікації, за умови, що вчи-
тель  (викладач)  виконує  іншу  організаційно-педагогічну 
роботу. За відсутності такої роботи час простою оплачу-
ється в порядку i розмірах, визначених Кодексом законів 
про працю України.

Крім цього, відповідно до пункту 8.3.3 Галузевої угоди 
між Міністерством  освіти  i  науки України  та Централь-
ним  комітетом  профспілки  працівників  освіти  і  науки 
України, на 2016–2020 роки сторони рекомендують керів-
никам установ та закладів освіти забезпечити оплату пра-
цівникам,  зокрема  не  педагогічних,  простою  не  з  їхньої 

вини в розмірі  середньої  заробітної плати. Отже, оплата 
праці  всім  працівникам  (педагогічним,  науково-педаго-
гічним та іншим працівникам) закладів й установ освіти, 
навчання в  яких призупинено на період карантину,  здій-
снюється в обсязі середньої заробітної плати, а тих педа-
гогічних працівників, оплата праці яких  здійснюється  за 
тарифікацією, –  із розрахунку заробітної плати, встанов-
леної  при  тарифікації,  з  дотриманням  при  цьому  умов 
чинного законодавства [13].

Висновки. Враховуючи  вищевикладене,  доходимо 
висновку,  що  запровадження  карантину  створило  певні 
проблеми  у  правовому  регулюванні  трудових  відносин 
між роботодавцем та найманим працівником. Так, із боку 
роботодавців проблема полягає в тому, що чинне україн-
ське законодавство тільки зараз почало формувати поло-
ження про дистанційну форму праці, проте ще не містить 
повноцінної концепції такої форми праці, а запровадження 
режиму роботи на дому припускає попереднє обстеження 
робочого місця вдома, що неможливо імплементувати на 
час карантину. Також не всі працівники на час карантину 
з об’єктивних причин зможуть піти за угодою у відпустку 
без збереження заробітної плати. Із боку працівників про-
блема полягає  в  тому, що  в  чинному  українському  зако-
нодавстві відсутні прямі гарантії щодо виплати заробітної 
плати на час карантину.
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ОКРЕМІ ТРУДОВІ ГАРАНТІЇ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА  
ПРИ СКОРОЧЕННІ ЧИСЕЛЬНОСТІ АБО ШТАТУ

DISTINCT EMPLOYMENT SAFEGUARDS FOR MEDICAL PROFESSIONALS  
IN REDUCTION OF NUMBER OR STAFF

Сенюта І.Я.,
доктор юридичних наук, доцент,

завідувач кафедри медичного права факультету післядипломної освіти
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Проаналізовано скорочення чисельності або штату працівників як різновид зміни в організації виробництва і праці, що є підставою 
розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Розкрито регламент змін в організації виробництва 
і праці, що призводить до скорочення чисельності або штату працівників. Такий регламент має становити низку послідовних дій: прийнят-
тя письмового рішення власника закладу охорони здоров’я про зміну в організації виробництва і праці, за наявності саме його ініціативи 
щодо таких змін; надання профспілковій організації інформації про реорганізацію підприємства або часткове зупинення виробництва; 
подання інформації до територіального органу Державної служби зайнятості при масовому вивільненні працівників; складання письмо-
вого розпорядчого акта роботодавця про зміну в організації виробництва і праці; визначення серед працівників тих, які мають переважне 
право на залишення на роботі; письмове повідомлення конкретних працівників, які підлягають скороченню, про майбутнє вивільнення 
з одночасною пропозицією іншої роботи на підприємстві за наявності такої; надання працівниками письмової згоди на переведення на 
іншу роботу протягом всього строку попередження; припинення трудового договору із працівниками, які не надали згоду на переведення 
на іншу роботу після збігу двомісячного строку попередження.

Проаналізовано судову практику та визначено десять правових аксіом, яких слід дотримуватись при правореалізації і правозасто-
суванні. Саме зріз судової практики вказує на типові помилки, які виникають на практиці, аналіз якої дає можливість мінімізувати їх при 
здійсненні професійних функцій. Основні правила такі:

1) реорганізація внутрішньої структури юридичної особи не є підставою для проведення 100% скорочення чисельності та штату 
працівників та звільнення;

2) при вивільненні працівників, у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці насамперед оцінці підлягає кваліфікація та про-
дуктивність праці працівників, які підлягають скороченню, причому окремо оцінюють рівень кваліфікації та рівень продуктивності;

3) рішення профспілкового органу повинно бути обґрунтованим.
Ключові слова: медичний працівник, скорочення чисельності або штату, звільнення, судова практика, трудові гарантії.

The reduction of the number or staff of employees is analyzed as a kind of change in the organization of production and labour, which 
is the basis for termination of the employment contract at the initiative of the employer, has been analyzed. The regulation of changes in the 
organization of production and labour, which leads to a reduction in the number or staff, has been disclosed. Such a regulation should consist of 
a series of sequential actions: making a written decision of the owner of a health care institution about a change in the organization of production 
and labour, if it is their own initiative to make such changes; providing trade union body with information on reorganization of enterprise or partial 
shutdown of production; submission of information to the territorial body of the State Employment Service upon mass dismissal of employees; 
drawing up a written administrative act of the employer about a change in the organization of production and labour; identifying among employees 
the preferential right to stay at work; a written notice to specific employees to be made redundant about the future dismissal with the simultaneous 
offer of another job at the company, if any; giving employees written consent to transfer to another job during the entire period of warning; 
termination of the employment contract with employees who did not consent to the transfer to another job after the two-month warning period 
has expired.

The case law has been analyzed and ten legal axioms identified to be followed when law-implementation and law-enforcement. The very 
section of case law indicates typical mistakes that occur in practice, the analysis of which makes it possible to minimize them in the exercise of 
professional functions. The basic rules are as follows:

1) reorganization of the internal structure of a legal entity is not a basis for carrying out 100% reduction of the number and staff of employees 
and dismissal;

2) in the case of dismissal of employees, in connection with changes in the organization of production and labour, first of all, the qualification 
and productivity of the employees subject to redundancy are subject to assessment, whereby they separately assess the level of qualification and 
the level of productivity;

3) the decision of the trade union body must be substantiated.
Key words: medical professional, reduction of number or staff, dismissal, case-law, labour safeguards.

Постановка проблеми. На перший погляд нескладні 
питання  породжують  чимало  практичних  проблем, 
з-поміж яких –  трудові  гарантії  для медичних працівни-
ків.  Пандемія  коронавірусу,  яка  поєдналась  із  каранти-
ном  і  впровадженням  другого  етапу  реформ,  загострила 
чимало питань реалізації прав людини. У ст. 43 Конститу-
ції України закріплено, що кожен має право на працю, що 
включає можливість заробляти собі на життя працею, яку 
він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Однією 
з гарантій забезпечення права громадян на працю є визна-
чений у ст. 5-1 Кодексу законів про працю України (далі – 
КЗпП України) правовий захист від необґрунтованої від-
мови у прийнятті на роботу й незаконного звільнення, а 
також сприяння у збереженні роботи. Одним із наболілих 
питань є звільнення медичних працівників, які відбулись 
у зв’язку з упровадженням другого етапу реформи, опти-
мізацією,  а  через  те  призвели  до  негативної  практики 

масових  звільнень,  які  відбувались,  зокрема,  в  умовах 
карантину. Наголосимо, що жодних змін у КЗпП України 
щодо звільнення протягом дії карантину внесено не було. 
Підстави для звільнення працівників залишились незмін-
ними.  Один  із  таких  прикладів  є  звільнення  медичних 
працівників із Сумського пологового будинку 31 березня 
2020 р. у зв’язку зі скороченням. За цим фактом Сумською 
місцевою прокуратурою 1 квітня 2020 р. було розпочато 
кримінальне  провадження  за фактом порушення  законо-
давства про працю під час  звільнення 47 медичних пра-
цівників (за ч. 1 ст. 172 Кримінального кодексу України).

Стан опрацювання. Тема  має  численне  теоретичне 
підґрунтя,  що  знайшло  відображення  як  у  наукових 
виданнях (А.О. Бабенко, А.І. Жукова, О.М. Лук’янчиков, 
К.Ю.  Мельник,  Д.  О.  Новіков  та  інші),  так  і  у  стат-
тях  (зокрема,  В.Я.  Бурак,  Л.П.  Гаращенко,  П.Д.  Пили-
пенко, С.М. Синчук) фахівців. Проте практика сповнена  
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численними  судовими  спорами,  що  свідчить  про  прога-
лини доктрини трудового права, адже наука не має в’язку 
із  практикою.  Помилки  зустрічаються  на  рівні  судових 
інстанцій і часом лише касаційна інстанція ставить крапку 
у трудовому конфлікті. Огляд судової практики вказує на 
численні недоліки як при правореалізації, так і при право-
застосуванні.

Метою статті є викристалізація правових аксіом при 
звільненні працівників,  зокрема медиків, при скороченні 
чисельності або штату крізь призму судової практики для 
формування регламенту звільнення й недопущення пору-
шення прав людини. 

Виклад основного матеріалу. У п. 1 ст. 40 КЗпП Укра-
їни передбачено зміну в організації виробництва  і праці, 
зокрема,  ліквідації,  реорганізації,  банкрутства  або  пере-
профілювання  підприємства,  установи,  організації,  ско-
рочення  чисельності  або  штату  працівників  як  підставу 
розірвання трудового договору з  ініціативи власника або 
уповноваженого ним органу. 

Нормативна підстава все ще залишається каменем спо-
тикання для роботодавців. Необхідно віднайти алгоритми 
крізь призму судової практики, які стануть гарантіями для 
обох суб’єктів трудових правовідносин. 

У п. 10 Постанови Пленуму Верховного Суду України 
«Про практику розгляду судами трудових спорів» № 9 від 
06.11.1992 р. під змінами в організації виробництва і праці 
розуміється  раціоналізація  робочих  місць  введенням 
нових  форм  організації  праці,  зокрема  перехід  на  бри-
гадну форму організації праці, і, навпаки, впровадженням 
передових методів, технологій тощо. Проте перелік неви-
черпний. Зі змісту п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України до обсягу 
юридичної  конструкції  «зміна  в  організації  виробництва 
і  праці»  належить  ліквідація,  реорганізація,  банкрутство 
або перепрофілювання підприємства, установи, організа-
ції, скорочення чисельності або штату працівників. 

Регламент змін в організації виробництва  і праці, що 
призводить до скорочення чисельності або штату праців-
ників закладу охорони здоров’я, є таким:

1.  Ухвалення  рішення  власника  закладу  охорони 
здоров’я про зміну в організації виробництва і праці, які 
спричиняють  скорочення  численності  або штату  праців-
ників у письмовій формі, за умови, що на такі зміни є іні-
ціатива власника.

2.  Інформування  профспілкової  організації  про 
реорганізацію  підприємств  або  часткове  зупинення 
виробництва, які тягнуть за собою скорочення чисель-
ності  або  штату  працівників.  Така  інформація  охо-
плює  відомості  про  причини  наступних  звільнень, 
кількість  і  категорії  працівників,  яких  це  може  стосу-
ватись,  строки  проведення  звільнення.  Власник  або 
уповноважений  ним  орган  не  пізніше  трьох  місяців 
із  часу  прийняття  рішення  проводить  консультації  із 
професійними  спілками  про  заходи  щодо  запобігання 
звільненню  чи  зведенню  їх  кількості  до  мінімуму  або 
пом’якшення  несприятливих  наслідків  будь-якого 
звільнення (ст. 49-3 КЗпП України).

3.  Повідомлення  територіального  органу  централь-
ного органу виконавчої влади, що реалізує державну полі-
тику  у  сфері  зайнятості  населення  та  трудової  міграції, 
тобто  територіального  органу  Державної  служби  зайня-
тості,  про  заплановане  масове  вивільнення  працівників 
у  зв’язку  зі  змінами  в  організації  виробництва  і  праці, 
зокрема скороченням чисельності або штату працівників 
підприємства, установи, організації незалежно від форми 
власності,  виду  діяльності  та  господарювання  за  два 
місяці  до  вивільнення.  Питання  вивільнення  працівни-
ків, яке вважається масовим, врегульовано у ст. 48 Закону 
України «Про зайнятість населення».

4.  Складання  в  письмовій  формі  розпорядчого  акта 
роботодавця про зміну в організації виробництва і праці, 
які  тягнуть  за  собою  скорочення  чисельності  або штату 

працівників із зазначенням кількості та категорій праців-
ників, посади яких скорочуються.

5.  Визначення  серед  працівників  підрозділів,  профе-
сій,  посад,  які  підлягають  скороченню,  тих,  звільнення 
яких не допускається  згідно  із  законом,  а  також тих,  які 
мають переважне право на залишення на роботі.

6.  Повідомлення  в  письмовій  формі  конкретних 
працівників,  які  підлягають  скороченню,  про  майбутнє 
вивільнення  з одночасною пропозицією  іншої роботи на 
підприємстві (за наявності такої). 

7.  Надання  працівниками  письмової  згоди  на  переве-
дення на іншу роботу протягом всього строку попередження.

8.  Припинення  трудового  договору  із  працівни-
ками, які не надали згоду на переведення на іншу роботу 
після  збігу  двомісячного  строку  попередження  на  під-
ставі п. 1 ст. 40 КЗпП України, якщо працівник не виявив 
бажання  звільнитись  раніше.  А  в  разі  відсутності  іншої 
роботи  станом на  останній  день  роботи  також припиня-
ється трудовий договір після збігу двомісячного строку.

Аналіз  національної  судової  практики  дає  під-
стави  виокремити  низку  аксіом  для  звільнення  за 
п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України, аби таке було законним, не 
було  б  допущено  порушення  прав  працівника.  З-поміж 
них вирізняються такі:

1.  Однією з найважливіших гарантій для працівника 
під  час  скорочення  чисельності  або  штату  є  обов’язок 
власника підприємства, установи, організації чи уповно-
важеного  ним  органу  працевлаштувати  його. Одночасно 
з  попередженням  про  звільнення  у  зв’язку  зі  змінами 
в організації виробництва  і праці власник або уповнова-
жений ним орган пропонує працівникові  іншу роботу на 
тому ж підприємстві, в установі, організації.

Власник  вважається  таким,  що  належно  виконав 
вимоги ч. 2 ст. 40, ч. 3 ст. 49-2 КЗпП України щодо працев-
лаштування працівника, якщо запропонував йому наявну 
на підприємстві роботу, тобто вакантну посаду чи роботу 
за  відповідною  професією  чи  спеціальністю,  чи  іншу 
вакантну  роботу,  яку  працівник  може  виконувати  з  ура-
хуванням  його  освіти,  кваліфікації,  досвіду  тощо.  Робо-
тодавець  зобов’язаний  запропонувати  працівнику,  який 
вивільнюється,  всі  наявні  вакансії  та  роботи,  які  може 
виконувати працівник,  тобто ті посади, які відповідають 
кваліфікації працівника (Постанова Верховного суду Укра-
їни Судова палата в цивільних справах від 09.08.2017 р. 
№  6-1264цс17  [2],  Постанова  Верховного  Суду  у  складі 
колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивіль-
ного суду від 23.03.2020 р. справа № 200/13877/15-ц [3]).

2.  Суди під час розгляду трудових спорів, пов’язаних 
зі звільненням відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України, 
повинні з’ясовувати такі питання:

1)  чи дійсно в роботодавця відбулись зміни в організа-
ції виробництва і праці, скорочення чисельності або штату 
працівників;

2)  чи  дотримано  власником  або  уповноваженим ним 
органом норм законодавства, які регулюють вивільнення 
працівника;

3)   які є докази про те, що працівник відмовився від 
переведення на іншу роботу або що власник або уповно-
важений ним орган не мав можливості перевести праців-
ника з його згоди на іншу роботу на тому ж підприємстві, 
в установі, організації;

4)   чи не користувався вивільнюваний працівник пере-
важним правом на залишення на роботі;

5)  чи  попереджався  він  за  два  місяці  про  наступне 
вивільнення  (Постанова  Верховного  суду  України 
Судова  палата  у  цивільних  справах  від  09.08.2017  р. 
№  6-1264цс17  [2],  Постанова  Верховного  Суду  у  складі 
колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивіль-
ного суду від 23.03.2020 р. справа № 200/13877/15-ц [3]).

3.  При  вивільненні  працівників  у  зв’язку  зі  змінами 
в  організації  виробництва  і  праці  насамперед  підлягає 
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оцінці рівень кваліфікації та продуктивності праці праців-
ників, які підлягають скороченню. Отож, спершу необхідно 
використати  ч.  1  ст.  42  КЗпП  України,  тобто  переважне 
право  на  залишення  на  роботі  надається  працівникам  із 
більш  високою  кваліфікацією  і  продуктивністю  праці. 
Лише  за  умови  рівноцінності  кваліфікації  та  продуктив-
ності праці перевагу на залишення на роботі матимуть пра-
цівники, перелічені ч. 2 ст. 42 КЗпП України. Під оцінку 
переважності підпадатимуть усі працівники, які обіймають 
таку ж посаду (Постанова Верховного Суд у складі колегії 
суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду 
від 23.03.2020 р. справа № 200/13877/15-ц [3]).

4.  При визначенні працівників із більш високою ква-
ліфікацією  і  продуктивністю  праці  використовуються 
ознаки, які в сукупності характеризують виробничу діяль-
ність працівників: наявність певної освіти, стаж і досвід 
роботи,  ставлення  до  роботи,  якість  виконуваної  роботи 
тощо.  Роботодавець  зобов’язаний  зробити  порівняльний 
аналіз:  перевірити  наявність  у  працівників,  посади  яких 
скорочуються, більш високої чи більш низької кваліфіка-
ції  і  продуктивності  праці.  Для  такої  перевірки  повинні 
досліджуватись документи та інші відомості:

−   про освіту і присвоєння кваліфікаційних розрядів 
(класів, категорій, рангів);

−  про підвищення кваліфікації;
−  про навчання без відриву від виробництва;
−  про винаходи й раціоналізаторські пропозиції, авто-

рами яких є відповідні працівники;
−  про тимчасове виконання обов’язків більш кваліфі-

кованих працівників;
−  про досвід трудової діяльності, про виконання норм 

виробітку (продуктивність праці); 
−  про розширення зони обслуговування;
−  про збільшення обсягу виконуваної роботи;
−  про суміщення професій тощо.
Також варто пам’ятати, що:
1)  продуктивність  праці  і  кваліфікація  працівника 

повинні оцінюватися окремо;
2)  після цього в підсумку роботодавець визначає пра-

цівників, які мають більш високу кваліфікацію і продук-
тивність праці за сукупністю двох показників;

3)  за  відсутності  різниці  у  кваліфікації  і  продуктив-
ності праці перевагу на залишення на роботі мають пра-
цівники, перелічені в ч. 2 ст. 42 КЗпП України (Постанова 
Верховного  Суд  у  складі  колегії  суддів  Другої  судової 
палати  Касаційного  цивільного  суду  від  23.03.2020  р. 
справа № 200/13877/15-ц [3]).

5.  При  вивільненні  працівників  у  зв’язку  зі  змінами 
в  організації  виробництва  і  праці  насамперед  підлягає 
оцінці  кваліфікація  та  продуктивність  праці  працівни-
ків,  які  підлягають  скороченню.  І  лише  за  умови  рівно-
цінності  кваліфікації  та  продуктивності  праці  перевагу 
на  залишення  на  роботі  мають  працівники,  перелічені 
в ч. 2 ст. 42 КЗпП України. Під час встановлення у пра-
цівника  переважного  права  на  залишення  на  роботі  на 
підставі Закону України «Про статус і соціальний захист 
громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської 
катастрофи» таке питання також було враховане відпові-
дачем під час визначення завідувачів складів, які підляга-
ють скороченню.

Спочатку  підлягає  оцінці  кваліфікація  та  продук-
тивність  праці  всіх  працівники,  які  займають  таку  ж, 
як  і скорочувана, посаду і виконують таку ж роботу на 
підприємстві, в установі, організації. За умови рівноцін-
ності кваліфікації та продуктивності праці таких праців-
ників,  вирішується  питання  про  те,  хто  із  працівників 
має  переважне  право  на  залишення  на  роботі.  Тобто 
порівняння продуктивності праці  і кваліфікації праців-
ників  має  проводитись  на  початку  процедури  скоро-
чення та до попередження конкретного працівника про 
наступне вивільнення.

Процедура  визначення  кваліфікації  та  продуктив-
ність  праці  працівників,  а  також  процедура  визначення 
осіб, які мають переважне право на залишення на роботі, 
законодавчо  не  визначена.  Враховуючи  те,  що  потреба 
у  визначені  (оцінці) наявності  такого права  виникає при 
вивільненні працівників, у зв’язку зі змінами в організації 
виробництва  і  праці,  скороченні  чисельності штату  пра-
цівників,  яке  ініціюється  роботодавцем,  створити  умови 
та  провести  таку  оцінку  повинен  роботодавець  (Поста-
нова Житомирського апеляційного суду від 20.02.2020 р. 
справа № 295/13474/18 [4]).

6.  Реорганізація  внутрішньої  структури  юридичної 
особи  не  є  підставою  для  проведення  100%  скорочення 
чисельності  та  штату  працівників  та  звільнення  їх  від-
повідно  до  п.  1  ст.  40  КЗпП України  (Постанова  Львів-
ського  апеляційного  суду  в  складі  колегії  суддів  судової 
палати з розгляду цивільних справ від 07.02.2020 р. справа 
№ 452/1176/18 [5]).

7.  Суд  зобов’язаний  оцінювати  рішення  профспілко-
вого  органу  на  предмет  наявності  чи  відсутності  ознак 
обґрунтованості,  оскільки  необґрунтованість  рішення 
профспілкового комітету породжує відповідне право влас-
ника на  звільнення працівника,  а обґрунтованість такого 
рішення виключає виникнення такого права. Враховуючи, 
що  в  зазначених  нормах  зміст  поняття  обґрунтованості 
рішення  профспілкового  органу  закон  не  розкриває,  то 
така обґрунтованість повинна оцінюватись судом з огляду 
на загальні принципи права й засад цивільного судочин-
ства  та  лексичного  значення  (тлумачення)  самого  слова 
«обґрунтований»,  яке  означає  «бути  достатньо,  добре 
аргументованим, підтвердженим науково, переконливими 
доказами, доведеним фактами».

Отже,  рішення  профспілкового  органу  про  відмову 
в наданні згоди на розірвання трудового договору повинно 
бути  достатньо,  добре  аргументованим  і  містити  поси-
лання на правове обґрунтування незаконності звільнення 
працівника  або  посилання  на  неврахування  власником 
фактичних обставин, за яких розірвання трудового дого-
вору із працівником є порушенням його законних прав.

З  огляду  на  те, що  висновок  про  обґрунтованість  чи 
необґрунтованість  рішення профспілкового  комітету про 
відмову  в  наданні  згоди  на  звільнення  працівника  може 
бути зроблений судом лише після перевірки відповідності 
такого рішення нормам трудового законодавства, фактич-
них обставин і підстав звільнення працівника, його діло-
вих  і  професійних  якостей,  то  посилання  на  відсутність 
у суду повноважень здійснювати перевірку та давати юри-
дичну оцінку рішенню профспілкового комітету (яке, від-
повідно до вимог статей 57, 212 ЦПК України, є одним із 
доказів у справі й не має для суду наперед встановленого 
значення), не можна визнати правильним (Постанова Вер-
ховного суду України Судова палата у цивільних справах 
від 01.07.2015 р. у справі № 6-703цс15 [6]).

8.  Не  є  належним  способом  захисту  оскарження 
працівником  рішення  про  визначення  структури  підпри-
ємства чи установи, про зміну в організації виробництва 
і  праці,  скорочення  чисельності  або  штату  працівників, 
оскільки прийняття такого рішення є виключною компе-
тенцією  власника  такого  підприємства  чи  установи  або 
уповноваженого  ними  органу  та  є  складником  права  на 
управління діяльністю підприємством чи установою. Вод-
ночас,  правом працівника  залишається  оспорювати  саме 
правомірність  його  звільнення  (Постанова  Верховного 
Суду у складі колегії  суддів Другої судової палати Каса-
ційного цивільного суду від 28 березня 2019 року справа 
№ 755/3495/16-ц [7]).

9.  Перенесення  дати  звільнення  позивача  на  іншу 
дату не потребує повторного попередження про наступне 
вивільнення (Постанова Верховного Суду у складі колегії 
суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду 
від 03.10.2019 р. справа № 226/1655/18 [8]).
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10. Під  час  реорганізації  підприємства  або  у  процесі 
його перепрофілюванні звільнення за п. 1 ст. 40 КЗпП Укра-
їни може відбуватись, якщо це супроводжується скорочен-
ням чисельності або штату працівників, змінами в їх складі 
за  посадами,  спеціальністю,  кваліфікацією,  професіями. 
Працівник,  який був незаконно  звільнений до реорганіза-
ції, поновлюється на роботі в тому підприємстві, де збере-
глося  його  попереднє місце  роботи. Чинне  законодавство 
не  передбачає  виключення  зі  строку  попередження  пра-
цівника про наступне звільнення (не менш ніж за 2 місяці) 
часу знаходження його у відпустці або тимчасової непра-
цездатності  (Постанова Верховного Суду  у  складі  колегії 
суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду 
від 21.01.2020 р. справа № 350/1614/18-ц [9]).

Висновки. Дослідження  підстави  звільнення  крізь 
огляд судової практики дає дуальний ефект:

−  коригує правореалізацію;
−  оптимізує правозастосування.

Підвищення рівня правової обізнаності під час ухва-
лення  рішень  власником  закладу  охорони  здоров’я, 
роботодавцем  слугуватиме  мінімізації  індивідуальних 
трудових спорів, зниженню навантаження на судову сис-
тему.  Окрім  того,  важливо  поєднати  теорію  із  практи-
кою, дозволити проникненню інформації, що сприятиме 
тому, що теорія стане практичною, а практика – науково 
обґрунтованою,  а  тому,  кількість  правозастосовних 
помилок  зменшиться.  Звичайно,  що  правові  знання 
потрібні  і працівникам, аби зреалізувати своє право на 
захист. Працівник чи роботодавець, незалежно від рівня 
їхньої  фахової  підготовки  та  розуміння  певних  вимог 
цивільного  судочинства,  повинні  усвідомлювати,  що 
матимуть  можливість  забезпечити  захист  своїх  інтере-
сів, а судова система виступатиме гарантом справедли-
вості  судового розгляду,  здійснення правосуддя  індиві-
дуально, без  формального  підходу  до  розгляду  кожної 
конкретної справи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Під час карантину на Сумщині звільнили 47 медиків, прокуратура завела справу. URL: https://www.pravda.com.ua/

news/2020/04/2/7246254/.
2. Постанова Верховного Суду України Судова палата у цивільних справах від 09.08.2017 р. №6-1264цс17. URL:  

https://oda.court.gov.ua/sud1590/pravovipoziciivsu/6-1264cs17.
3. Постанова Верховного Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 23.03.2020 р. справа 

№ 200/13877/15-ц. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/88448925.
4. Постанова Житомирського апеляційного суду від 20.02.2020 р. Справа № 295/13474/18. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/

Review/87847098.
5. Постанова Львівського апеляційного суду в складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ від 07.02.2020 р. 

Справа № 452/1176/18. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/87482053.
6. Постанова Верховного суду України Судова палата у цивільних справах від 01.07.2015 р. у справі №6-703цс15. URL:  

https://protocol.ua/ua/postanova_vsu_vid_01_07_2015_roku_u_spravi_6_703tss15.
7. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 28 березня 2019 р. 

справа № 755/3495/16-ц. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/80854470.
8. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 03.10.2019 р. справа 

№ 226/1655/18. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84876725.
9. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 21.01.2020 справа 

№ 350/1614/18-ц. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/87144789.



267

Порівняльно-аналітичне право
♦

УДК 349.2

ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ ЖІНОК В УКРАЇНІ ТА ІНШИХ КРАЇНАХ

PROTECTION OF WOMEN’S LABOUR RIGHTS IN UKRAINE AND OTHER COUNTRIES 

Солодовникова А.Д., 
студентка Інституту прокуратури та кримінальної юстиції

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Ганджа В.І., 
студентка Інституту прокуратури та кримінальної юстиції

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Згідно з положеннями статей 21, 24 Конституції України всі люди є вільні й рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини 
є невідчужуваними та непорушними. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 
інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Так 
само відповідно до статті 2-1 Кодексу законів про працю держава забезпечує рівність трудових прав усіх громадян. Однак законодавство 
України про працю, враховуючи сукупність фізіологічних особливостей жіночого організму, загальнодержавні інтереси щодо належної 
охорони материнства й дитинства, фундаментальну соціальну роль дітонародження, яку виконує жінка в суспільстві, встановлює низку 
додаткових спеціальних пільг і гарантій для працюючих жінок.

У статті під час дослідження проблеми розглянуто питання, пов’язані із трудовими правами жінок. Наявність додаткового захисту цієї 
категорії осіб передусім зумовлена фізіологічними особливостями та необхідністю забезпечення державою додаткових гарантій щодо 
захисту їхніх прав. Зазначається, що охорона материнства є одним із прикладів позитивної дискримінації, яка спрямована на захист 
осіб, які за статевою ознакою, віком, у зв’язку із фізичними вадами, сімейними обов’язками звичайно визнаються такими, що мають 
необхідність у спеціальному захисті або допомозі. Тобто окрім загальних основних прав, правовий статус жінки у трудовому праві міс-
тить ще й додаткові, які надаються жінці спеціальними нормами, права. Проаналізовано їх закріплення в національному законодавстві 
та в законодавствах інших країн. Установлено, що в різних країнах містяться різні підходи щодо регулювання праці жінок. Однак вони є 
цілком виправдані та підтримуються багатьма демократичними країнами на конституційному рівні. Також розглянуті питання прийняття 
вагітних жінок на роботу, а також їх звільнення, й окремо досліджено питання щодо надурочних робіт та робіт у нічний час. Звернено 
увагу на гарантії та пільги, які надаються жінкам після народження дитини. Деталізується питання відпусток та відпочинку. Зазначено, 
що відпустки для догляду за дитиною можуть бути використані повністю або частинами також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими 
родичами, які фактично доглядають за дитиною. Указано на деякий досвід зарубіжних країн у питаннях охорони материнства та зазна-
чені міжнародні Конвенції, якими закріплюється це питання. Підсумовано, що в Україні є дуже багато гарантій для жінок у трудовому 
законодавстві, а українське законодавство в цьому питанні відповідає вимогам міжнародних документів.

Ключові слова: позитивна дискримінація, трудові права, права жінок, трудові права жінок, додаткові гарантії захисту трудових прав, 
захист материнства.

In accordance with the provisions of Articles 21, 24 of the Constitution of Ukraine, all persons are free and equal in their dignity and rights. 
Human rights and freedoms are inalienable and inviolable. There can be no privileges or restrictions on race, colour, political, religious or other 
beliefs, gender, ethnic or social background, property status, place of residence, linguistic or other characteristics. In turn, in accordance with 
Article 2-1 of the Code of Labour Laws of Ukraine, the state guarantees the equality of labour rights of all citizens. However, the labour legislation 
of Ukraine, taking into account the totality of physiological features of the female body, national interests in the proper protection of motherhood 
and childhood, the fundamental social role of childbearing performed by a woman in society, establishes a number of additional special benefits 
and guarantees for working women.

So the article in the course of the study problems the issues associated with women’s labour rights. The presence of additional protection of 
this category of individuals primarily due to the physiological characteristics and the need for governments to provide additional safeguards for 
the protection of their rights. It is noted that the maternity protection is one example of positive discrimination that aims to protect persons who, on 
the basis of gender, age, in connection with physical handicaps, family responsibilities usually are recognized such that need special protection 
or assistance. That is in addition to the General fundamental rights, the legal status of women in the labour law contains it contains the additional, 
offered the woman a special law. Analyzed their recognition in national legislation and in the legislation of other countries. It is established that 
in different countries contain different approaches to regulating the employment of women. However, they are justified and supported by many 
democratic countries at the constitutional level. They also discussed the adoption of the pregnant women and their dismissal. And a separate 
question on overtime work and work at night. Attention is drawn to the guarantees and privileges that are given to women after child birth. 
Details the question of holidays and rest. Provided that leave to care for a child can be used completely or in parts also the father of the child, 
grandmother, grandfather or other relatives actually caring for the child. Listed on some experience of foreign countries in matters of maternal 
health and the mentioned international Convention which fixed the issue. Generalized that in Ukraine there are many guarantees for women in 
labour laws and Ukrainian legislation in this matter complies with the requirements of international instruments.

Key words: positive discrimination, labour rights, rights of women, women’s labour rights, additional guarantees for the protection of labour 
rights, motherhood.

Постановка проблеми. Під час та після світових війн 
участь жінок на ринку праці зростала. Зараз ринок праці 
в Україні  характеризується  високим ступенем  залучення 
жінок і має гендерно нейтральне регулювання. Але все ж 
таки трудове право додатково передбачає спеціальну сис-
тему норм для забезпечення охорони праці жінок. Їх наяв-
ність передусім зумовлена фізіологічними особливостями 
жіночого  організму, функціями народження й  виховання 
дітей  тощо.  Тобто  правовий  статус  жінки  у  трудовому 
праві  відрізняється  від  статусу  чоловіка  тим,  що,  окрім 
загальних основних прав, він містить ще й додаткові, які 
надаються жінці спеціальними нормами права.

Стан опрацювання цієї проблематики.  Теоретичні 
та  практичні  аспекти  правового  регулювання  праці  жінок, 
зокрема жінок, які поєднують роботу з материнством, дослі-
джуються у працях таких вітчизняних і зарубіжних науков-
ців як О.А. Абрамова, В.М. Андріїв, Н.Б. Болотіна, І.А. Вєту-
хова,  М.І.  Данченко,  І.Я.  Кисельов,  Є.О.  Монастирський, 
Л.А. Ніколаєва, В.Г. Ротань, С.М. Прилипко, Н.Н. Тарусіна, 
В.М. Толкунова, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, Н.Н. Шепту-
ліна, І.В. Шульженко, О.М. Ярошенко тощо.

Метою статті є  дослідження  та  висвітлення  прав 
жінок  з  огляду  на  трудове  законодавство  України 
та інших країн.
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Виклад основного матеріалу.  Охорона  материнства 
у трудових правовідносинах виступає одним із прикладів 
позитивної дискримінації.

Загальна Декларація прав людини 1948 року [7] прого-
лошує право кожного на працю, на справедливі умови праці 
та на захист від безробіття, кожний без будь-якої дискримі-
нації має право на рівну оплату за рівну працю. Зазначається, 
що  не  вважаються  дискримінацією  заходи,  направлені  на 
встановлення  спеціальних  пільг  особам  за  критерієм  статі 
або направлені на задоволення потреб осіб, які за статевою 
ознакою,  віком,  у  зв’язку  із фізичними  вадами,  сімейними 
обов’язками звичайно визнаються такими, що мають необ-
хідність у спеціальному захисті або допомозі.

Тобто позитивна  дискримінація  –  це надання певних 
переваг соціальній або етнічній групі внаслідок того, що 
в  минулому,  в  історії,  відповідна  соціальна  або  етнічна 
група  зазнавала  утисків,  що  унеможливлює  наявність 
рівних стартових можливостей. Для забезпечення рівних 
стартових  можливостей  відповідній  групі  і  надаються 
на  законодавчому  рівні  додаткові  гарантії  та  додатковий 
захист їхніх прав.

Відповідно до ч. 1 ст. 43 Конституції України[1], кожен 
має  право  на  працю, що  включає  можливість  заробляти 
собі  на життя працею,  яку  він  вільно  обирає  або на  яку 
вільно  погоджується.  Згідно  із  ч.  3  ст.  51  Конституції 
України,  сім’я,  дитинство,  материнство  та  батьківство 
охороняються державою. В конституціях зарубіжних дер-
жав захист сім’ї та материнства гарантується, наприклад, 
ч. 4 ст. 6 Основного Закону Німеччини, ст. 39 Конституції 
Іспанії, ч. 1 ст. 41 Конституції Ірландії, ст. 67 Конституції 
Португалії, ч. 3 ст. 68 Конституції Польщі, ч. 1 ст. 38 Кон-
ституції Російської Федерації.

Також Конституція України, а саме ст. 24 [1], проголо-
шує рівність прав жінки й чоловіка і гарантує рівні можли-
вості, зокрема, у сфері праці та винагороди за неї; перед-
бачає спеціальні заходи з охорони праці га здоров’я жінок, 
створення умов, які дають жінкам можливість поєднувати 
роботу  з  материнством,  правовий  захист,  матеріальну 
й моральну підтримку материнства й дитинства, включа-
ючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагіт-
ним жінкам і матерям.

Глава ХІІ Кодексу законів про працю України присвя-
чена праці жінок  [3]. У ній встановлюються певні обме-
ження,  які  одночасно  слугують  гарантіями  щодо  права 
жінки  на  працю.  Відповідно  до  ст.  174  забороняється 
застосування праці жінок на важких роботах і на роботах 
зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також 
на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефі-
зичних  робіт  або  робіт  по  санітарному  та  побутовому 
обслуговуванню).  Забороняється  також  залучення  жінок 
до  підіймання  й  переміщення  речей,  маса  яких  переви-
щує встановлені для них граничні норми. Перелік важких 
робіт  та  робіт  зі  шкідливими  й  небезпечними  умовами 
праці,  на  яких  забороняється  застосування  праці  жінок, 
а  також  граничні норми підіймання й переміщення важ-
ких речей жінками затверджуються центральним органом 
виконавчої  влади, що  забезпечує  формування  державної 
політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням із цен-
тральним органом виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування державної політики у сфері охорони праці.

Ст. 10 Закону України «Про охорону праці» [2] дублює 
положення  Кодексу  законів  про  працю  й  зазначає,  що 
забороняється застосування праці жінок на важких робо-
тах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами 
праці, на підземних роботах, крім деяких підземних робіт 
(нефізичних  робіт  або  робіт,  пов’язаних  з  санітарним 
та побутовим обслуговуванням), а також залучення жінок 
до  підіймання  й  переміщення  речей,  маса  яких  переви-
щує  встановлені  для  них  граничні  норми,  відповідно  до 
переліку важких робіт і робіт зі шкідливими й небезпеч-
ними умовами праці, граничних норм підіймання й пере-

міщення важких речей, що затверджуються центральним 
органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування 
державної політики у сфері охорони здоров’я.

Ст.  184  Кодексу  законів  про  працю  України  [3] 
визначає,  що  забороняється  відмовляти  жінкам  у  при-
йнятті на роботу  і  знижувати  їм заробітну плату з моти-
вів,  пов’язаних  із  вагітністю  або  наявністю  дітей  віком  
до 3-х років, а одиноким матерям – за наявністю дитини 
віком до  чотирнадцяти  років  або  дитини  з  інвалідністю. 
Варто зазначити, що, відмовляючи у прийнятті на роботу 
зазначеним категоріям жінок, власник або уповноважений 
ним  орган  зобов’язані  повідомляти  їм  причини  відмови 
в письмовій формі. Відмову у прийнятті на роботу може 
бути оскаржено в судовому порядку.

Звільнення  вагітних  жінок  і  жінок,  які  мають  дітей 
віком до 3-х років, одиноких матерів за наявності дитини 
віком до  14-ти  років  або  дитини  з  інвалідністю  з  ініціа-
тиви власника або уповноваженого ним органу не допус-
кається,  крім  випадків  повної  ліквідації  підприємства, 
установи,  організації,  коли  допускається  звільнення 
з обов’язковим працевлаштуванням. Обов’язкове працев-
лаштування  зазначених жінок  здійснюється  також у разі 
їх звільнення після закінчення строкового трудового дого-
вору.  На  період  працевлаштування  за  ними  зберігається 
середня заробітна плата, але не більше трьох місяців із дня 
закінчення строкового трудового договору. Чинним зако-
нодавством  також  передбачено,  що  залучення  жінок  до 
робіт у нічний час не допускається, за винятком тих галу-
зей народного  господарства,  де це  викликається особли-
вою необхідністю й дозволяється як тимчасовий захід. Не 
допускається залучення до робіт у нічний час, до надуроч-
них робіт і робіт у вихідні дні, направлення у відрядження 
вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3-х років. 
Жінки, котрі мають дітей віком від 3-х до 14-ти років або 
дітей з інвалідністю, не можуть залучатись до надурочних 
робіт або направлятись у відрядження без їх згоди.

Важливим моментом під час працевлаштування вагіт-
них жінок; одиноких матерів, які мають дитину віком до 
14-ти років або дитину з інвалідністю, є те, що до таких 
осіб не встановлюється випробування під час прийняття 
на роботу. Крім того, в період випробування на працівни-
ків поширюється законодавство про працю.

Кодекс  законів  про  працю України  також  передбачає 
низку  пільг  та  гарантій,  які  стосуються  умов  праці  для 
вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3-х років. 
Так, вагітним жінкам, відповідно до медичного висновку, 
знижуються норми виробітку, норми обслуговування або 
вони переводяться на іншу роботу, яка є легшою й виклю-
чає вплив несприятливих виробничих факторів, зі збере-
женням середнього заробітку за попередньою роботою.

До вирішення питання про надання вагітній жінці, від-
повідно до медичного висновку,  іншої роботи, яка є лег-
шою й виключає вплив несприятливих виробничих фак-
торів, вона підлягає звільненню від роботи зі збереженням 
середнього  заробітку  за  всі  пропущені  внаслідок  цього 
робочі дні за кошт підприємства, установи, організації.

Жінки,  які  мають  дітей  віком  до  3-х  років,  у  разі 
неможливості  виконання  попередньої  роботи  перево-
дяться  на  іншу  роботу  зі  збереженням  середнього  заро-
бітку  за  попередньою  роботою  до  досягнення  дитиною 
віку трьох років. Якщо заробіток таких жінок на легшій 
роботі є вищим, ніж той, який вони одержували до пере-
ведення, їм виплачується фактичний заробіток.

Варто зазначити, що жінкам, що мають дітей віком до 
1,5 року, надаються, крім загальної перерви для відпочинку 
й харчування, додаткові перерви для годування дитини. Ці 
перерви надаються не рідше ніж через 3 години, тривалістю 
не менше 30 хвилин кожна. За наявності двох і більше груд-
них  дітей  тривалість  перерви  встановлюється  не  менше 
години.  Перерви  для  годування  дитини  включаються 
в робочий час й оплачуються за середнім заробітком.
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Крім  того,  роботодавець повинен у  разі  необхідності 
видавати вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком 
до 14-ти років або дітей з інвалідністю, путівки до сана-
торіїв та будинків відпочинку безкоштовно або на пільго-
вих умовах, а також надавати їм матеріальну допомогу. На 
прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до 
14-ти років або дитину з  інвалідністю (зокрема таку, яка 
перебуває  під  її  опікою)  або  здійснює  догляд  за  хворим 
членом  сім’ї,  відповідно  до  медичного  висновку,  робо-
тодавець  зобов’язаний  установити  їй  неповний  робочий 
день або неповний робочий тиждень.

Що  стосується  часу  відпочинку  вагітних  жінок 
та жінок з дітьми, то вони мають такі компенсації. Так, на 
підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана 
відпустка у  зв’язку  з вагітністю та пологами тривалістю 
70  календарних  днів  до  пологів  і  56  (у  разі  народження 
двох  і  більше  дітей  та  в  разі  ускладнення  пологів  –  70) 
календарних днів після пологів, починаючи із дня пологів.

Тривалість  відпустки  у  зв’язку  з  вагітністю  та  поло-
гами  обчислюється  сумарно  і  становить  126  календар-
них днів (140 календарних днів – у разі народження двох 
і більше дітей та в разі ускладнення пологів). Вона нада-
ється жінкам повністю, незалежно від кількості днів, фак-
тично використаних до пологів.

За бажанням жінки їй надається відпустка для догляду 
за дитиною до досягнення нею трирічного віку  з випла-
тою за ці періоди допомоги, відповідно до законодавства. 
Підприємства,  установи  та  організації  за  власний  кошт 
можуть  надавати жінкам  частково  оплачувану  відпустку 
та відпустку без збереження заробітної плати для догляду 
за дитиною більшої тривалості.

У  разі,  якщо  дитина  потребує  домашнього  догляду, 
жінці  в  обов’язковому  порядку  надається  відпустка  без 
збереження  заробітної  плати,  тривалістю,  визначеною 
в  медичному  висновку,  але  не  більш  як  до  досягнення 
дитиною  шестирічного  віку.  Варто  зауважити,  що  від-
пустка  для  догляду  за  дитиною  до  досягнення  нею  віку 
трьох років не надається, якщо дитина перебуває на дер-
жавному утриманні, крім прийомних дітей у прийомних 
сім’ях  та  дітей-вихованців  у  дитячих  будинках  сімей-
ного  типу.  Відпустки  для  догляду  за  дитиною  можуть 
бути використані повністю або частинами також батьком 
дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично 
доглядають за дитиною. За бажанням, жінки в період пере-
бування у відпустці для догляду за дитиною вони можуть 
працювати на умовах неповного робочого часу або вдома.

У  разі  надання  жінкам  відпустки  у  зв’язку  з  вагіт-
ністю та пологами власник або уповноважений ним орган 
зобов’язаний  за  заявою жінки  приєднати  до  неї щорічні 
основну й додаткову відпустки, незалежно від тривалості 
її  роботи  на  цьому  підприємстві,  в  установі,  організації 
в поточному робочому році.

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 
трирічного  віку  та  відпустка  без  збереження  заробітної 
плати додається як до загального, так і до безперервного 
стажу роботи й до стажу роботи за спеціальністю. Час від-
пусток, зазначених у цій статті, до стажу роботи, який дає 
право на щорічну відпустку, не зараховується.

Трудове  законодавство  кодифіковане  не  в  усіх  дер-
жавах  ЄС,  а  трудові  відносини  регулюються  окремими 
актами та кодексами.

Як одне з основних трудових прав, право працюючих 
жінок на особливу охорону материнства закріплене в між-
народних актах. Конвенція міжнародної організації праці 
№ 103 про охорону материнства встановлює вимоги щодо 
підвищеної  охорони праці жінок на  виробничих підпри-
ємствах і в сільському господарстві. А також Рекомендації 
МОП № 95  про  охорону материнства  1952  р.,  які  збері-
гають своє значення для України до цього часу, оскільки 
Україна не ратифікувала нову Конвенцію МОП № 183 про 
перегляд  Конвенції  (переглянутої)  1952  р.  про  охорону 

материнства  2000  р.  Конвенція №  171  про  нічну  працю 
1990  року,  не  ратифікована  Україною,  забороняє  нічну 
працю  вагітних жінок  і жінок-матерів  протягом  періоду, 
тривалістю  щонайменше  16  тижнів,  із  яких  не  менше 
8  тижнів  повинні  передувати  даті  народження  дитини. 
У деяких випадках цей період може збільшуватись, напри-
клад,  у  зв’язку  з  поганим  станом  здоров’я  жінки  або  її 
дитини. 

Конвенції  МОП №  175  про  роботу  на  умовах  непо-
вного робочого часу 1994 року, Конвенції МОП №1 77 про 
надомну  працю  1996  року,  Конвенції  МОП  №  189  про 
домашніх працівників 2011 року тощо – усі ці  зазначені 
конвенції  також  залишаються  не  ратифікованими  Украї-
ною. Національне трудове законодавство в цій частині не 
відповідає міжнародним трудовим стандартам. У чинному 
КЗпП  неповний  робочий  час  регулюється  лише  однією 
статтею (ст. 56), норми про надомну працю та домашню 
працю  в  Кодексі  відсутні.  У  зв’язку  з  цим  у  підрозділі 
сформульовані конкретні пропозиції про внесення відпо-
відних доповнень до чинного КЗпП.

Л.В. Котова, досліджуючи зарубіжний досвід регулю-
вання  праці  жінок,  виявляє,  що  у  США  більшість  актів 
щодо спеціальної охорони жіночої праці визнано судами 
як  такі,  що  суперечать  законам  про  заборону  дискримі-
нації  за ознакою статі. У Скандинавських країнах чинне 
законодавство  характеризується  майже  повною  відсут-
ністю спеціальних норм з охорони праці жінок. Зі  свого 
боку,  Великобританія,  Іспанія  та  деякі  з  країн  Європи 
взагалі денонсували статті щодо охорони праці жінок як 
такі, що не відповідають сучасним умовам та мають дис-
кримінаційний характер [4, c 492]. Досвід Іспанії є вельми 
прогресивним. У цілому, трудові права жінок у цій країні 
охороняються дуже суворо. Так,  якщо роботодавець від-
мовить у прийнятті на роботу жінці, яка самостійно вихо-
вує дитину, а вона зможе довести, що відмова викликана 
саме  наявністю  малолітньої  дитини,  то  покарання  може 
бути від великих та невідворотних штрафів, до тюремного 
ув’язнення.

Подібно до українського законодавства, німецькі нор-
мативні акти встановлюють також і спеціальні юридичні 
гарантії,  які  стосуються  окремих  категорій  працівників. 
Спеціальні  юридичні  гарантії  за  припинення  трудового 
договору в Німеччині спрямовані на захист права на працю 
вагітних  та  жінок,  які  мають  дитину  віком  до  4  місяців 
від народження (відповідно до гл. 9 Закону «Про охорону 
материнства».) Працівників, які перебувають у відпустці 
у  зв’язку  з  материнством,  а  також  за  8  тижнів  до  такої 
відпустки;  інвалідів; членів ради підприємства та канди-
датів у члени правління. Відповідно до німецького Акту 
про  захист  материнства  (Mutterschutzgesetz)  [5]  в  якості 
юридичних гарантій права на працю й дотримання права 
на  материнство  не  лише  встановлюються  заборона  чи 
обмеження звільнень таких працівниць, а й запроваджено 
обмеження  права  на  застосування  праці  жінок  у  період 
вагітності  та  впродовж  певного  періоду  після  пологів 
[6, с. 157–163].

Також  прогресивною  тенденцією  в  європейських 
кампаніях є те, що вони встановлюють та дотримуються 
спеціальних  квот  із  метою  забезпечення  рівності  жінок 
і чоловіків, зокрема під час призначення жінок на керівні 
посади. Квоту на представництво в керівництві було вве-
дено у 2003 р. в Норвегії (там доля жінок перевищує 40%), 
а також у 2007 р. в Іспанії. Це все має сприяти гендерній 
рівності у трудових відносинах.

Також  можна  зазначити  про  такий  досвід  Франції: 
всі  майбутні  мами  отримують  одноразову  допомогу,  яка 
їм нараховується на 7-му місяці вагітності, вона складає 
923,07 євро на дитину. Якщо майбутня мама чекає наро-
дження двох і більше малюків, відповідно, вона отримає 
таку  допомогу  на  кожну  дитину,  для  цього  необхідно 
надати відповідну медичну довідку.
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Базова допомога на кількох дітей виплачується Націо-
нальною сімейною касою щомісяця, незалежно від дохо-
дів,  тим  сім’ям,  у  яких  є  мінімум  дві  дитини,  молодші 
20-ти  років.  Вона  нараховується  до  того  віку,  доки  діти 
подорослішають і зможуть жити самостійно, тобто до 20.

Крім базової допомоги, у Франції є й додатковий вид 
виплат  –  для  сімей,  у  котрих  після  народження  дитини 
будь-хто з батьків припинив працювати або працює непо-
вний робочий день. Тривалість цих  виплат  залежить  від 
кількості  дітей  у  сім’ї,  вони  нараховуються  протягом 
6 місяців і можуть нараховуватися до 3 років. Залежно від 
ситуації  батьків  (припинення  трудового  стажу,  декретну 
відпустку, часткову зайнятість на роботі тощо), ці виплати 
коливаються від 131,88 до 521,85 євро на місяць.

За  деякими  даними,  близько  25%  вагітних  жінок 
(тобто  кожна  четверта  вагітна  француженка)  піддається 
дискримінації на роботі. Жінки часто не знають усіх своїх 
прав. Деякі підприємства, наприклад, зобов’язані змінити 
графік роботи для  вагітної  або перевести жінку на  інше 
робоче місце, якщо на її колишньому місці треба було вико-
нувати які-небудь фізичні навантаження, недопустимі в її 
стані. Не всі жінки, що шукають роботу, знають про те, що 
на співбесіді для прийняття на роботу вони не зобов’язані 
попереджати керівника про свою вагітність. У реальності 

часто  відбувається  ось  що:  на  співбесіді  роботодавець 
злегка натякає на материнство і ставить навідні запитання: 
«У вас немає дітей? Як, до цих пір?», на які жінка пови-
нна відповісти. Щодо  звільнень,  то роботодавець не має 
права  звільнити  вагітну  жінку,  за  винятком,  якщо  вона 
допустила  грубу  професійну  помилку.  Роботодавець  не 
має права звільнити вагітну жінку під час її декретної від-
пустки і протягом 4 тижнів після декрету. Звільнення буде 
анульовано, якщо службовець попередить свого керівника 
про  свою вагітність рекомендованим листом  із додатком 
медичної довідки протягом 15 днів.

Висновки. У  різних  країнах  містяться  різні  підходи 
щодо  регулювання  праці  жінок.  Одні  дотримуються 
повної рівності з чоловіками, інші ж стоять на боці полі-
тики захисту жінок і надання їм окремих прав.

В Україні існує дуже багато гарантій для жінок у тру-
довому законодавстві. Українське законодавство в цьому 
питанні відповідає вимогам міжнародних документів.

Але  на  практиці  можна  зіштовхнутись  із  деякими 
порушеннями прав жінок,  наприклад,  під  час прийняття 
на роботу у стані вагітності. За наявності проблем у сфері 
реалізації жінки права на працю  є  встановлення  за  його 
порушення більш жорстких санкцій, які будуть невигідні 
для роботодавця, наприклад, у матеріальному плані.
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Для детальнішого визначення самозайнятої особи як суб’єкта трудових правовідносин було проаналізовано деякі нормативно-пра-
вові акти та наукові дослідження. У процесі дослідження нами було встановлено, що до самозайнятих осіб належать особи, що займа-
ються індивідуальною трудовою діяльністю, яких ми визначаємо як фізичних осіб, які реалізують своє право на працю шляхом зайняття 
незалежною трудовою діяльністю, реєструють таку діяльність у порядку, встановленому чинним законодавством України, та в межах 
такої діяльності отримують відповідний статус, не є найманими працівниками або фізичними особами – підприємцями. Відмічається, 
що значним недоліком національного законодавства є те, що у трудовому законодавстві немає належного визначення щодо правового 
статусу самозайнятої особи.

Досліджуючи поняття самозайнятої особи як суб’єкта трудових правовідносин, визначено, що категорія «самозайнята особа» є 
спеціальним правовим статусом фізичної особи, а поняття «самозайнята особа» та «фізична особа – підприємець» співвідносяться між 
собою як ціле та частина, більш загальне та конкретне відповідно.

Зроблено висновок стосовно того, що правовий статус самозайнятої особи слід визначити як встановлену відповідно до чинного 
нормативно-правового регулювання особливість правової ідентифікації самозайнятої особи у системі права та правовідносин. Виділено 
такі правові ознаки: це фізична особа – людина, яка виступає учасником цивільних, господарських, податкових, трудових, соціально-
забезпечувальних та інших видів правовідносин та володіє для цього необхідним обсягом правосуб’єктності; самозайнята особа – це 
активний та ініціативний суб’єкт правовідносин, який діє на власний ризик та для задоволення власних потреб й інтересів. Шляхом 
державної підтримки отримує додатковий обсяг правових можливостей самостійної зайнятості населення; самозайнята особа, поряд із 
додатковими можливостями щодо реалізації власних потреб, набуває також і відповідний перелік додаткових потреб, залежно від особ-
ливостей провадження власної діяльності.

Аналізуючи нормативно-правові джерела, доходимо висновку, що згідно з законодавчим визначенням поняття «самозайняті особи», 
«особи, що забезпечують себе роботою самостійно», «особи, що здійснюють незалежну професійну діяльність» не є тотожними. Навіть 
більше, поняття «особи, що здійснюють незалежну професійну діяльність» потребує уточнення шляхом внесення відповідних змін до 
законодавства.

Ключові слова: трудове право, трудові правовідносини, матеріальна відповідальність, роботодавець, працівник.

For a more detailed definition of a self-employed person as a subject of labor relations, some legal acts and scientific studies were analyzed. In the 
course of the study, we found that self-employed persons include individuals engaged in individual labor activity, which we define as individuals who 
exercise their right to work by engaging in independent labor activity and register such duality in the manner established by the current legislation of 
Ukraine, and in the framework of such activities receive appropriate status, are not employees or individuals entrepreneurs. It is noted that a significant 
drawback of national legislation is that the labor legislation does not adequately determine the legal status of a self-employed person.

Studying the concept of a self-employed person as a subject of labor relations, it is determined that the category of “self-employed person” 
is the special legal status of an individual, and the concepts of “self-employed person” and “individual entrepreneur” are related as a whole and 
part, more general and specific, respectively.

It is concluded that the legal status of the self-employed person should be defined as the peculiarity of the legal identification of the self-
employed person in the system of law and legal relations, established in accordance with the current regulatory legal framework. The following 
legal features are distinguished: it is an individual – a person who acts as a participant of civil, economic, tax, labor, social security and other 
types of legal relations and possesses the necessary amount of legal personality; a self-employed person is an active and proactive legal entity 
who acts at his own risk and in order to meet his own needs and interests. Gains additional legal capacity for self-employment through public 
support; the self-employed person, in addition to the additional capacity to meet their own needs, also acquires an appropriate list of additional 
ones, depending on the peculiarities of conducting their own activities.

Analyzing regulatory sources, we conclude that the legislative definition of the concepts of “self-employed people”, “people who provide 
themselves with work independently”, “people who carry out independent professional activities” are not identical, moreover, the concept of 
“people who carry out independent professional activity” requires clarification by amending legislation.

Key words: labor law, labor relations, liability, employer, employee.

Постановка проблеми. Найчисельнішою  групою 
суб’єктів  трудового  права  є  громадяни.  Вони  можуть 
виступати  в  ролі  найманих  працівників,  підприємців-
роботодавців,  а  також  працюючих  власників.  Як  сто-
рони трудових правовідносин вони володіють трудовою 
правосуб’єктністю,  яка  включає  в  себе  правоздатність 
і  дієздатність.  Трудова  правосуб’єктність  –  це  не  лише 
обов’язкова фактична здатність до праці, це такий рівень 
розвитку розумових і фізичних здібностей суб’єкта, який 
за  певних  умов  (досягнення  певного  віку,  відповідність 
стану  здоров’я  виконуваній  роботі,  наявність  вольового 
критерію) визначає його здатність до систематичної, вре-
гульованої  нормами  права  трудової  діяльності.  Отже, 
трудова  правосуб’єктність  є  підставою  використання 
суб’єктом  його  права  на  працю.  Реалізується  це  право 
шляхом укладення трудового договору.

Стан опрацювання зазначеної проблематики. 
Окремим  питанням  правового  впорядкування  забезпе-
чення самозайнятості населення та питанням визначення 
поняття  та  правового  статусу  самозайнятих  осіб  приді-
ляли  увагу  такі  науковці,  як Н.Б.  Болотіна,  О.В.  Бігняк, 
В.С. Венедиктов, Г.М. Жарков, Д.О. Жоравович, М.І. Іншин, 
Р.Л. Капченко, О.С Кільницька. Г.І. Купалов, В.В. Лазор, 
С.В. Лозовой, П.Д. Пилипенко, Н.М. Хуторян, Г.І. Чани-
шева, С.М. Черноус, І.М. Якушева, О.М. Ярошенко та інші. 
При цьому відмічаємо, що правове становище самозайня-
тих осіб є доволі складним юридичним феноменом, який 
довгі роки породжує гострі наукові дискусії серед вітчиз-
няних та зарубіжних фахівців у сфері права.

Мета статті полягає у дослідженні правового статусу 
самозайнятих  осіб  як  суб’єктів  трудових  правовідносин 
та визначенні специфічних рис цього поняття.
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Виклад основного матеріалу. Бурхливий  розвиток 
ринкових  відносин  та  початок  змін  економічного життя, 
переосмислення структури і принципів ведення господа-
рювання на території України, а також побудова вільних 
відносин, які своєю чергою засновані на свободі підпри-
ємницької  діяльності,  зумовило  те,  що  шляхом  зацікав-
лення  в  індивідуальному  самостійному  ризику  і  відпо-
відальності за результати своєї діяльності в економічний 
та правовий простір було введено категорію самостійної 
зайнятості, індивідуальної трудової діяльності та самозай-
нятої особи.

Самозайнятість, на часі є специфічним трудовим про-
цесом, за допомогою якого самозайнята особа забезпечує 
себе  всіма необхідними умовами для  отримання  вигоди, 
особисто  створює  для  себе  належні  й  безпечні  умови 
праці,  вирішує,  як  і  яким  чином  (способом)  вести  свою 
трудову діяльність, на власний ризик вчиняє ті чи інші дії, 
пов’язані  зі  здійсненням  останньої.  Результатом  такого 
процесу  є  певний  матеріальний  дохід  для  самозайнятої 
особи, оскільки її праця має оплатний характер.

Слід  відзначити,  що  характерною  ознакою  трудових 
правовідносин  є  наявність  широкого  кола  суб’єктів,  які 
можуть бути їх учасниками.

Основним джерелом в галузі трудового права є Кодекс 
законів про Працю. Згідно з ч. 1 ст. 3 Кодексу законодав-
ство  про  працю  регулює  трудові  відносини  працівників 
усіх  підприємств,  установ,  організацій  незалежно  від 
форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а 
також осіб, які працюють за трудовим договором з фізич-
ними особами [1]. З огляду на це можна зробити висновок, 
що Кодекс законів про працю може регулювати відносини 
самозайнятих осіб лише у разі, якщо останні виступають 
роботодавцями для інших осіб.

Діяльність тих фізичних осіб, які вибрали  інший вид 
самостійної  зайнятості  (наприклад,  лікарської  практики, 
художньої, викладацької діяльності, аудиторів тощо), про-
вадиться у порядку, встановленому для фізичної особи – 
підприємця,  з  дотриманням  вимог  отримання  відповід-
них  ліцензій  у  разі  встановлення  законодавством  такого 
обов’язку [2].

У  науковій  доктрині,  зокрема,  містяться  різні  підходи 
до  розуміння  такої  категорії,  як  самозайнята  особа.  Так, 
на  думку  Г.І.  Купалова,  до  самозайнятих  осіб  належать 
ті особи, що працюють не за наймом, а саме роботодавці 
(власники, що працюють),  зайняті  індивідуальною  (само-
стійною) трудовою діяльністю, члени сім’ї, що працюють 
безкоштовно  [3,  c.  4].  Із  такого  твердження  виходить, що 
визначальною рисою самозайнятої особи є реалізація права 
на працю без вступу у відносини «влади і підпорядкування» 
з роботодавцем, тобто без укладення трудового договору.

Схожою є думка О.С. Кільницької, яка пропонує визна-
чити самозайняту особу як таку, що працює не за найом, 
а має власну справу [4, c. 97]. Проте таке визначення має 
досить  загальний характер  і  з  нього не  слідує будь-яких 
характерних відмінностей, що притаманні самозайнятості 
як окремому виду зайнятості населення.

Поширеним поглядом у науці трудового права є те, що 
самозайнята особа – це така особа, яка самостійно органі-
зовує свою працю за власні кошти, має у наявності засоби 
виробництва,  несе  відповідальність  за  виготовлену  про-
дукцію та самостійно реалізує її [5, c. 9]. Запропоноване 
визначення є більш влучним, хоча і потребує деякого уточ-
нення. Не можна  повністю погодитись  із  тим, що  само-
зайнята діяльність  здійснюється тільки  за власний кошт, 
адже до організації можуть бути залучені кошти і ресурси 
третіх осіб. Тому самозайнятість можна характеризувати 
як діяльність,  яка  здійснюється на власний ризик особи, 
що  несе  відповідальність  за  результат  своєї  діяльності 
(майнову, адміністративну, кримінальну тощо). 

Враховуючи  норми  і  загальні  положення  наукової 
доктрини,  доцільно  відзначити,  що  поняття  «фізична 

особа» та «самозайнята особа» мають як спільні, так і від-
мінні  риси.  Зупинимося  на  спільних  правових  ознаках, 
а  саме:  1)  і  фізична,  і  самозайнята  особа  за  своєю  пра-
вовою сутністю – це людина  як учасник правовідносин;  
2) у правовідносинах і фізична, і самозайнята особа висту-
пають  від  власного  імені,  яке  складається  з  прізвища, 
імені  та  по-батькові,  які  надаються  згідно  із  законом;  
3)  правосуб’єктність  самозайнятої  особи  є  складовою 
частиною правосуб’єктності фізичної особи; 4) категорія 
«самозайнята  особа»  є  спеціальним  правовим  статусом 
фізичної особи.

Поряд із цим наведені поняття є різними, а тому мають 
окремі відмінні правові характеристики: 

1)  різними є момент  і підстави набуття правосуб’єк- 
тності  фізичною  та  самозайнятою  особами:  право- 
суб’єктність фізичної особи складається з частин: право-
здатності,  дієздатності  та  деліктоздатності.  Правоздат-
ність наступає  з моменту народження, а настання відпо-
відних обсягів дієздатності і деліктоздатності пов’язане із 
досягненням  визначеного  законодавством  віку,  одружен-
ням  або  наданням  дієздатності.  Своєю  чергою  набуття 
правосуб’єктності  самозайнятою  особою  пов’язане 
з  однією  з  таких  необхідних  умов  або  певною  їх  комбі-
нацією:  державна  реєстрація,  отримання  відповідного 
свідоцтва про право на заняття незалежною професійною 
діяльністю,  реєстрація  в  уповноваженому  органі,  отри-
мання ліцензії; 

2)  різні  правові  характеристики  місцезнаходження 
наведених  осіб:  місцем  проживання  фізичної  особи 
є житло, у якому вона проживає постійно або тимчасово, 
що ж до самозайнятої особи, то важливою правовою харак-
теристикою  її  правового  статусу  є  її  місцезнаходження, 
яке не завжди є тотожним місцю проживання. В окремих 
випадках  до  такого  місцезнаходження  законодавством 
встановлені окремі вимоги щодо характеристик робочого 
місця, його знаходження в межах певного округу, адміні-
стративно-територіальної  одиниці,  обладнання,  надання 
реквізитів  для  державної  реєстрації.  Місцезнаходження 
розглядається як засіб зв’язку з самозайнятою особою; 

3)  поняття «фізична особа» є універсальним та позна-
чає людину як учасника будь-якого виду галузевих право-
відносин,  тоді  як поняття  «самозайнята  особа»  визначає 
особливий  правовий  статус,  якого  набула  фізична  особа 
і який відображає її як учасника насамперед правовідно-
син, пов’язаних  із господарською та незалежною профе-
сійною діяльністю; 

4)  самозайнята особа за одним своїм видом господар-
ської або незалежної професійної діяльності може висту-
пати одночасно у статусі роботодавця і працівника, стра-
хувальника  і  застрахованої  особи,  тоді  як фізична  особа 
за  одним  із  видів  своєї  трудової  діяльності  може  бути 
або  роботодавцем  та  страхувальником,  або  працівником 
та застрахованою особою; 

5)  презюмується, що самозайнята особа за своїм пра-
вовим статусом належить до зайнятого населення, тоді як 
фізична особа може бути як зайнятою, так і безробітною.

Надалі розмежуємо такі подібні поняття, як «фізична 
особа – підприємець» та «самозайнята особа»: 1) поняття 
«самозайнята  особа»  та  «фізична  особа  –  підприємець» 
співвідносяться  між  собою  як  ціле  та  частина,  більш 
загальне та конкретне відповідно; 2) фізична особа – під-
приємець  провадить  діяльність,  пов’язану  з  отриманням 
доходу, яку здійснює на власний ризик та систематично, 
своєю  чергою  поняття  «самозайнята  особа»  позначає, 
крім  фізичних  осіб  –  підприємців,  осіб,  які  провадять 
незалежну  професійну  діяльність,  діяльність,  яка  може 
бути  спрямована  на  досягнення  інших,  не  пов’язаних 
з  отриманням прибутку  (соціальних,  професійних,  куль-
турних, мистецьких, наукових та інших) цілей; 3) поняття 
«фізична особа – підприємець» відображає фізичну особу 
як  суб’єкта  підприємництва  та  господарювання,  тоді  як 
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поняття «самозайнята особа» є більш широким та засто-
совується в тому числі для цілей законодавства про зайня-
тість населення, податкового законодавства, а також зако-
нодавства про соціальне забезпечення.

Вищевикладене дозволяє дійти висновку, що до само-
зайнятих  осіб  належать  особи,  що  займаються  індиві-
дуальною  трудовою  діяльністю,  яких  ми  визначаємо  як 
фізичних осіб, які реалізують своє право на працю шля-
хом заняття незалежною трудовою діяльністю та реєстру-
ють  таку  діяльність  у  порядку,  встановленому  чинним 
законодавством України, та в межах такої діяльності отри-
мують відповідний статус, не є найманими працівниками 
або фізичними особами – підприємцями. 

Актуальним  та  водночас  проблемним  питанням 
є набуття правового статусу самозайнятих осіб, оскільки 
у законодавстві і досі є прогалини стосовно цього питання. 
Відсутність  статусу  самозайнятої  особи,  порядку  його 
набуття,  втрати  та  інше має  наслідком  те, що  особа має 
або  набути  правового  положення  фізичної  особи  –  під-
приємця, або займатися незалежною професійною діяль-
ністю.  Слід  зауважити,  що  особа  має  право  провадити 
незалежну професійну діяльність лише у разі державної 
реєстрації  такої  діяльності  відповідно  до  вимог  чинного 
законодавства України [6].

Самозайняті  особи поєднують у  собі  характеристики 
власника капіталу, роботодавця  і управлінця. Основна  їх 
відмінність від інших соціальних груп – наявність функ-
цій управління капіталом і особистої праці.

Тому  фізична  особа,  яка  отримує  доходи  від  здій-
снення господарської діяльності, повинна стати на подат-
ковий облік як самозайнята особа, що здійснює незалежну 
професійну  діяльність,  з  метою  уникнення  притягнення 
до юридичної відповідальності.

Проблема  правового  статусу  особистості  важлива 
й  багатогранна.  Вона  порушує  всю  діалектику  відносин 
людини й суспільства, громадянина й держави. На думку 
П.  Пилипенко,  правовий  статус  –  це  явище  об’єктивної 
дійсності, що не характеризує учасника правовідносин, а 
є середовищем, у якому суб’єкти права набувають ознак 
(правосуб’єктності)  і  стають  суб’єктами  правовідносин 
[7, c. 142].

Правовий статус будь-якого суб’єкта має власну струк-
туру,  яка  складається  з  правоздатності  та  дієздатності. 
Сукупність цих складників зазвичай у наукових джерелах 
називають правосуб’єктністю, яка має певні особливості 

залежно  від  галузевої  належності,  тобто  універсальної 
правосуб’єктності  не  існує:  права  й  обов’язки  зумовлю-
ються нормами певної галузі права.

Висновки. З  метою  можливості  подальшого  аналізу 
самозайнятої особи як суб’єкта трудового права та трудо-
вих правовідносин доцільно виділити такі правові ознаки: 
це фізична особа – людина, яка виступає учасником цивіль-
них,  господарських,  податкових,  трудових,  соціально-
забезпечувальних та інших видів правовідносин та володіє 
для  цього  необхідним  обсягом  правосуб’єктності;  само-
зайнята особа – це активний та ініціативний суб’єкт пра-
вовідносин, який діє на власний ризик та для задоволення 
власних  потреб  і  інтересів,  отримує  додатковий  обсяг 
правових  можливостей  насамперед  шляхом  державної 
підтримки самостійної  зайнятості населення, офіційного 
визнання  діяльності  такої  особи,  можливості  забезпечу-
вати наведеною діяльністю власне соціальне страхування 
та забезпечення; самозайнята особа, поряд із додатковими 
можливостями щодо реалізації  власних потреб,  гаранту-
вання  прав,  свобод  та  інтересів,  набуває  також  і  відпо-
відний  перелік  додаткових,  залежно  від  особливостей 
провадження  власної  діяльності  може  також  одночасно 
виступати як податковий агент, платник податку, робото-
давець, застрахована особа та/або страхувальник.

Отже, основу правового регулювання цієї діяльності 
складає Конституція України. По-друге, здійснення праці 
самозайнятих осіб відбувається в межах конституційних 
прав і свобод. По-третє, у повсякденній діяльності діяль-
ність  самозайнятих  осіб  регулюється  здебільшого  Кон-
ституцією України, Кодексом законів про працю України. 
Щодо конкретних видів діяльності, то наявні спеціальні 
підзаконні акти, які регулюють порядок здійснення тру-
дової діяльності самозайнятих осіб. Варто зазначити, що 
неврегульованість цієї форми зайнятості населення осно-
вними  актами  трудового  законодавства  має  негативний 
наслідок для регулювання цих правовідносин. За винят-
ком  деяких  розбіжностей  в  законодавстві,  самозайнята 
особа має аналогічний обсяг прав, як і найманий праців-
ник. Законодавчі визначення понять «самозайняті особи», 
«особи,  що  забезпечують  себе  роботою  самостійно», 
«особи,  що  здійснюють  незалежну  професійну  діяль-
ність»  не  є  тотожними.  Навіть  більше,  поняття  «особи, 
що здійснюють незалежну професійну діяльність» потре-
бує уточнення шляхом внесення відповідних змін до зако-
нодавства.
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЯКІСТЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 
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У статті на основі аналізу норм чинного екологічного законодавства України досліджено правовий механізм доступу до інформації 
про якість харчових продуктів у контексті забезпечення екологічних прав громадян, зокрема права кожного на чисте і безпечне для життя 
та здоров’я довкілля, а також права доступу до екологічної інформації. З’ясовано, що натепер в Україні на рівні чинного законодавства 
створені правові передумови доступності інформації для споживачів про якість і безпечність продуктів харчування через інститут марку-
вання загалом і екологічного маркування зокрема. Зазначено, що екологічне маркування повинно стати важливою гарантією здійснення 
та захисту конституційних екологічних прав громадян. З погляду чинного екологічного законодавства України констатовано, що інформа-
ція про продукти харчування включає три блоки: загальні вимоги; обов’язкову інформацію; інформацію, яка надається в добровільному 
порядку. Серед видів та критеріїв такої інформації окрему увагу приділено інформації про екологічні характеристики продуктів харчу-
вання. У статті зазначено, що законодавчо окремо, самостійно, не визначені саме екологічні вимоги до якості та безпечності продуктів 
харчування, але вони наявні і в загальній, і в обов’язковій та додатковій інформації про харчовий продукт. Так, до обов’язкової інформації 
про харчовий продукт належить інформація про генетично модифіковані організми, проречовини або продукти, що спричиняють алергіч-
ні реакції або непереносимість, про мінімальні терміни придатності та замороження харчового продукту, про умови зберігання і викорис-
тання харчового продукту, його поживну цінність тощо. Доступ до інформації про продукти харчування передбачає комунікаційний процес 
між операторами ринку, споживачами та державою в особі контролюючих органів. Тому лише за умови злагодженої та конструктивної 
взаємодії всіх суб’єктів даного процесу можна створити справді екологічно чисту, безпечну та якісну харчову продукцію, отже, гарантува-
ти право кожного на чисте та безпечне для життя і здоров’я довкілля.

Ключові слова: екологічна безпека, охорона довкілля, екологічна інформація, екологічні права, захист екологічних прав, гарантії 
екологічних прав.

This article explores the legal mechanism of access to food quality information in the context of ensuring the environmental rights of citizens, 
in particular, the right of every one to a clean and safe environment and the right of access to the environmental information. It has been found 
that, to date, legal preconditions have been created in Ukraine at the level of current legislation for the availability of consumer information on 
food quality and safety through the Institute of Marking in general, and environmental labeling in particular. It was stated that eco-labeling should 
be an important guarantee for the implementation and protection of the citizens’ constitutional environmental rights. From the point of view of the 
current environmental legislation of Ukraine, it is stated that food information includes three blocks: general requirements; mandatory information; 
information provided on a voluntary basis. Among the types and criteria of such information, particular attention is paid to information on the 
environmental characteristics of food products. At the same time, the article noted that the legislation does not separately, independently, define 
the ecological requirements for the quality and safety of food, but they are available in the general, as well as in the mandatory and additional 
information about the food. Yes, mandatory food information includes information on genetically modified organisms, on substances or products 
that cause allergic reactions or intolerance, on the minimum shelf life and freezing of a food product, on the conditions of storage and use of 
the food, its nutritional value, etc. In addition, the article states that currently in Ukraine, these types of information are not applicable, as the 
legislation provides for a transitional period of up to three years until these requirements take effect. Therefore, it is difficult to evaluate all their 
advantages and disadvantages. Access to food information impatiently implies a communication process between market operators, consumers 
and the government it self. Therefore, only with the coordinated and constructive interaction of all actors in the process, can we create truly 
environmentally friendly, safe and quality food products and, as a result, guarantee everyone’s right to a clean and safe environment and life.

Key words: environmental safety, environmental protection, environmental information, environmental rights, protection of environmental 
rights, guarantees of environmental rights.

Постановка проблеми. Сучасні реалії в Україні, та й зре-
штою у світі, засвідчують неабияку важливість та цінність 
екологічних прав для нинішнього та прийдешнього поко-
лінь. Саме тому актуальне порушення питання про гарантії 
забезпечення і захисту екологічних прав. Система гарантій 
екологічних прав передбачена ст. 10 Закону України «Про 
охорону навколишнього природного середовища» [1]. Вод-
ночас,  як  цілком  слушно  зазначає Н.Р.  Кобецька,  у  даній 
нормі йдеться про загальні умови реалізації  громадянами 
своїх екологічних прав, водночас кожне суб’єктивне еколо-
гічне право містить вимогу конкретних дій, які стосуються 
тієї чи іншої сторони діяльності [2, с. 55]. Так, у ст. 55 Кон-
ституції  України  передбачено  право  кожного  на  вільний 
доступ до  інформації про стан довкілля,  якість продуктів 

харчування  та  предметів  побуту  [3].  Тобто  кожному  гро-
мадянину має бути  гарантовано право отримувати  інфор-
мацію  про  стан  навколишнього  природного  середовища, 
якість  і  безпечність  продуктів  харчування  та  предметів 
побуту. Логічно виникає питання,  яким чином  і  через  які 
процедури та механізми мають забезпечуватися реалізація 
і захист даного конституційного права.

Метою статті  є  аналіз  правових  основ  доступу  до 
інформації про харчові продукти з погляду гарантії забез-
печення права кожного на вільний доступ до екологічної 
інформації та права кожного на чисте і безпечне для життя 
та здоров’я довкілля в Україні.

Стан дослідження. Проблема реалізації, забезпечення 
та захисту екологічних прав завжди перебуває в полі зору 
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наукових дискусій українських учених у галузі екологіч-
ного права, зокрема: В.І. Андрейцева, Г.І. Балюк, А.П. Геть-
мана, Н.Р. Кобецької, В.В. Костицького, М.В. Краснової, 
Н.Р. Малишевої, Ю.С. Шемшученка й  ін. Водночас поза 
науковою полемікою залишається дослідження правових 
основ доступу до інформації про якість продуктів харчу-
вання в Україні крізь призму гарантій забезпечення еколо-
гічних прав.

Виклад основного матеріалу. Безумовно,  правові 
основи доступу до інформації загалом і екологічної інфор-
мації зокрема визначено законами України «Про інформа-
цію» [4], «Про доступ до публічної інформації» [5] тощо. 
Що ж стосується доступу до інформації про харчові про-
дукти, то окремі положення передбачені також законами 
України «Про основні принципи та вимоги до безпечності 
та  якості  харчових продуктів»  [6],  «Про державний кон-
троль  за  дотриманням  законодавства  про  харчові  про-
дукти,  корми,  побічні  продукти  тваринного  походження, 
здоров’я  та  благополуччя  тварин»  [7].  І  тут  доцільно 
зауважити, що 6 грудня 2018 р. ухвалений Закон України 
«Про інформацію для споживачів щодо харчових продук-
тів»  [8], який встановлює правові й організаційні засади 
надання  споживачам  інформації  про  харчові  продукти 
з  метою  забезпечення  високого  рівня  захисту  здоров’я 
громадян  і  задоволення  їхніх  соціальних  і  економічних 
інтересів. Тобто йдеться про  загальні принципи надання 
та вимоги до інформації про харчові продукти, що нада-
ється  споживачам,  зокрема  щодо  маркування  харчових 
продуктів,  а  також обов’язки операторів ринку харчових 
продуктів із доведення цієї інформації до інших операто-
рів ринку харчових продуктів та до споживачів. Тому еко-
логічне маркування, на наше переконання, буде слугувати 
реалізації  конституційного права  громадян на  доступ  до 
інформації про якість та безпечність продуктів харчування 
й інших об’єктів тощо.

У  теорії  екологічного  права  екологічне  маркування 
розглядається  як  окрема  функція  екологічного  управ-
ління  поряд  із  функціями  екологічного  менеджменту, 
сертифікації,  реєстрації,  паспортизації,  декларування 
[9, с. 235]. Зауважимо, що не всі представники наукових 
шкіл  еколого-правового  спрямування  поряд  із  традицій-
ними функціями  управління,  як-от моніторинг  довкілля, 
оцінка впливу на довкілля, кадастри природних ресурсів 
тощо, визначають екологічне маркування як функцію еко-
логічного управління. Не піддаючи критиці дану позицію, 
навпаки, на  її  виправдання варто вказати, що екологічне 
маркування  є  відносно  новою  функцією  екологічного 
управління «західного типу», законодавчі основи її регла-
ментації в контексті охорони навколишнього природного 
середовища  та  гарантування  екологічної  безпеки  лише 
формуються в Україні. Як свого часу зазначав Ю.С. Шем-
шученко, законодавство України не вживає поняття «еко-
логічне  маркування»,  водночас  ціла  низка  законодавчих 
актів регулює питання маркування продукції в контексті 
захисту  прав  споживачів,  імпорту-експорту  сільськогос-
подарської продукції, якості та безпеки продуктів харчу-
вання тощо, а поряд з іншими вимогами щодо маркування 
законодавчі  акти  регламентують  необхідність  відобра-
ження й екологічних показників у маркуванні продукції, 
товарів  [9,  с.  240]. Крім  того, Ю.С. Шемшученко  вказує 
на  те,  що  поняття  екологічного  маркування  застосову-
ється в міжнародному праві навколишнього середовища, 
зокрема в міжнародних стандартах, які адаптовані в Укра-
їні, але мають добровільний характер [9, с. 240–241].

Сучасне  екологічне  законодавство  України  повною 
мірою  використовує  поняття  екологічного  маркування. 
Так,  відповідно до Закону України «Про Основні  засади 
(стратегію)  державної  екологічної  політики  України  на 
період до 2030 р.», основними інструментами державної 
екологічної  політики  до  2030  р.  є  системи  екологічного 
управління,  екологічний  аудит,  екологічна  сертифікація 

та  маркування  продукції,  які  дадуть  змогу  підвищити 
екологічну  обґрунтованість  і  ефективність  діяльності 
суб’єктів  господарювання,  поліпшити  екологічні  харак-
теристики  продукції,  встановити  відповідність  об’єктів 
екологічного аудиту вимогам природоохоронного законо-
давства  й  удосконалити  управління  суб’єктами  господа-
рювання, що провадять екологічно небезпечну діяльність 
[10]. Крім  того,  одним  із  завдань для  забезпечення  інте-
грації  екологічної  політики  у  процес  ухвалення  рішень 
щодо соціально-економічного розвитку України є впрова-
дження систем екологічного управління, розвитку добро-
вільної  екологічної  сертифікації,  маркування  продукції, 
екологічного аудиту [10].

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про інформацію 
для споживачів щодо харчових продуктів», маркування – 
це слова, описи,  знаки для товарів  і послуг  (торговельні 
марки), графічні зображення або символи, що стосуються 
харчових  продуктів,  які  розміщуються  на  будь-якій  упа-
ковці, етикетці (стікері), кольєретці, а за відсутності упа-
ковки, у документі або повідомленні, що супроводжують 
харчовий продукт або посилаються на нього [8]. 

Поняття  екологічного  маркування  подано  в  науці  еко-
логічного  права.  Зокрема,  сутність  екологічного  марку-
вання  полягає  в  установленні  спеціального  позначення 
для засвідчення високих екологічних якостей певного про-
дукту чи пов’язаних із ним процесів і методів виробництва 
і  здійснюється  шляхом  розміщення  на  первинній  (вну-
трішній) чи вторинній (зовнішній) упаковці, прикріплення 
до неї,  вкладення  всередину упаковки,  вміщення  в  супро-
відній  документації,  технічному  описі  [9,  с.  239–240].  
Тобто поняття «маркування» є ширшим від поняття «еко-
логічне маркування», адже останнє охоплює не будь-яку 
інформацію про продукт, а тільки ту, що стосується його 
безпечності  та  якості  відповідно  до  екологічних  вимог, 
стандартів,  правил,  установлених  нормативно.  Із  цією 
метою вважаємо за необхідне детальніше проаналізувати 
вимоги та критерії щодо інформації про харчові продукти 
з погляду Закону України «Про інформацію для спожива-
чів щодо харчових продуктів» [8] на предмет визначення 
саме екологічних характеристик.

Отже, відповідно до зазначеного вище Закону, інфор-
мація  для  споживачів  про  харчові  продукти,  згідно 
з нашим розумінням та інтерпретацією, включає: 

а)  загальні  вимоги  до  інформації  про  харчові  про-
дукти, тобто загальну інформацію; 

б)  обов’язкову інформацію про харчові продукти; 
в)  інформацію  про  харчові  продукти,  що  надається 

в добровільному порядку, тобто додаткову інформацію.
Загальна  інформація  про  харчовий  продукт  повинна 

відповідати таким принципам: відповідати вимогам чин-
ного  законодавства;  бути  точною,  достовірною,  зрозу-
мілою для споживача; не вводити споживача в оману; не 
приписувати харчовому продукту властивостей, що спри-
яють  запобіганню чи  лікуванню  захворювань,  або  поси-
латися  на  такі  властивості.  Тобто  загальна  інформація 
є свого роду алгоритмом тих вимог і характеристик, яким 
має відповідати інформація про продукт харчування.

Обов’язкова  інформація  про  харчові  продукти  вклю-
чає широкий  спектр  даних,  як-от:  1)  назву  харчового  про-
дукту;  2)  перелік  інгредієнтів;  3)  будь-які  інгредієнти  або 
допоміжні  матеріали  для  переробки,  які  використову-
ються у виробництві або приготуванні харчового продукту 
і залишаються в готовому продукті, навіть у зміненій формі; 
4)  кількість певних  інгредієнтів  або  категорій  інгредієнтів; 
5)  кількість  харчового  продукту  в  установлених  одиницях 
вимірювання;  6)  мінімальний  термін  придатності  або  дата 
«вжити  до»;  7)  будь-які  особливі  умови  зберігання  та/або  
умови використання (за потреби); 8) найменування та міс-
цезнаходження оператора ринку харчових продуктів, від-
повідального  за  інформацію  про  харчовий  продукт,  а 
для  імпортованих  харчових  продуктів  –  найменування  
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та місцезнаходження імпортера; 9) країна походження або 
місце походження; 10)  інструкції  з використання – якщо 
відсутність  таких  інструкцій  ускладнює  належне  вико-
ристання  харчового  продукту;  11)  для  напоїв  із  вмістом 
спирту  етилового  понад  1,2%  об’ємних  одиниць  –  фак-
тичний вміст спирту в напої; 12) інформація про поживну 
цінність харчового продукту. Якщо детально проаналізу-
вати кожен із цих видів даних, то можна дійти висновку, 
що така обов’язкова  інформація може охоплювати також 
відомості про екологічні вимоги до тих чи  інших харак-
теристик продукту. Наприклад, назва харчових продуктів, 
які  були  заморожені  до  продажу,  а  продаються  в  розмо-
роженому  стані,  має  включати  слово  «розморожений», 
назва  харчових  продуктів,  які  або  інгредієнти  яких  без-
посередньо піддавалися дії іонізуючого випромінювання, 
має супроводжуватися словами «опромінений» або «під-
давався дії іонізуючого випромінювання» тощо.

Окремо в ч. 2 ст. 6 Закону України «Про інформацію 
для  споживачів  щодо  харчових  продуктів»  ідеться  про 
генетично  модифіковані  організми  (далі  –  ГМО)  у  хар-
чових  продуктах  [8].  Інформація  такого  роду,  тобто  про 
ГМО,  є  яскравим  свідченням  екологічності  вимог  до 
інформації про харчові продукти, зокрема про екологічне 
маркування. Так, за наявності в харчовому продукті ГМО, 
якщо їхня частка перевищує 0,9% в будь-якому інгредієнті 
харчового  продукту,  що  містить,  складається  або  виро-
блений із ГМО, маркування харчового продукту повинно 
включати позначку «із ГМО». Крім того, оператор ринку 
харчових  продуктів,  відповідальний  за  інформацію  про 
харчовий продукт, за бажанням може включити до марку-
вання позначку «без ГМО», але в такому разі відсутність 
ГМО  в  харчовому  продукті  має  бути  підтверджена  від-
повідно до вимог законодавства про безпечність і окремі 
показники  якості  харчових продуктів. Відсутність  даних 
від постачальників про наявність в інгредієнтах харчового 
продукту ГМО є достатнім підтвердженням для нанесення 
такої позначки на харчовий продукт.

Також до екологічних вимог щодо безпечності та якості 
продуктів  харчування  варто  віднести  й  інформацію  для 
споживачів  щодо:  зазначення  речовин  або  продуктів, 
що  спричиняють  алергічні  реакції  або  непереносимість 
(ст. 15 Закону України «Про  інформацію для споживачів 
щодо  харчових  продуктів»  [8]);  мінімального  терміну 
придатності, дати «вжити до <…>» та дати замороження 
харчового продукту (ст. 18 Закону України «Про інформа-
цію для споживачів щодо харчових продуктів» [8]); умов 
зберігання  або  умов  використання  харчового  продукту 
(ст. 19 Закону України «Про  інформацію для споживачів 
щодо харчових продуктів» [8]); поживної цінності харчо-
вих продуктів (ст. 23 Закону України «Про інформацію для 
споживачів щодо харчових продуктів» [8]) тощо.

Що стосується додаткової інформації або інформації 
про  харчовий  продукт,  яка  надається  в  добровільному 
порядку,  то  остання  має  відповідати  таким  критеріям:  
1) не повинна вводити споживачів в оману; 2) не пови-
нна  бути  незрозумілою  чи  заплутаною  для  споживача;  
3)  за  потреби  має  базуватися  на  відповідних  науко-
вих  даних.  На  перший  погляд  дана  інформація  не  сто-
сується  екологічних  вимог. Але  відповідно  до  ч.  ч.  2–3  
ст. 28 Закону України «Про інформацію для споживачів 
щодо харчових продуктів»,  ідеться про екологічне мар-
кування,  зокрема  застосування  слова  «натуральний», 
критерії  для його  застосування: 1) продукт  або  інгреді-
єнт не вироблено із сировини штучного походження (яка 
не  є  природною  сировиною  рослинного  походження, 
тваринного походження,  водоростей,  грибів, мікроорга-
нізмів, мінеральних речовин, вітамінів, які не були іден-
тифіковані); 2) продукт або інгредієнт не містить інгре-
дієнтів,  вироблених  із  сировини штучного походження; 
3) продукт або інгредієнт не містить штучних барвників, 
штучних  ароматизаторів,  штучних  консервантів,  штуч-

них стабілізаторів, штучних харчових добавок, штучних 
підсолоджувачів;  4)  продукт  або  інгредієнт  отримано 
або вироблено із сировини в результаті фізичних та/або 
ферментативних, та/або мікробіологічних процесів пере-
робки,  зокрема  із  застосуванням  pH-регулювання  біо-
логічним методом; 5) продукт або інгредієнт вироблено 
без застосування методів генної інженерії [8]. Крім того, 
відповідно до ч. 4 ст. 28 Закону України «Про інформа-
цію для споживачів щодо харчових продуктів», оператор 
ринку  харчових  продуктів  відповідальний  за  інформа-
цію про  харчовий продукт,  яка  надається  ним  у  добро-
вільному порядку щодо: 1) відомостей про можливу або 
випадкову наявність у харчових продуктах речовин або 
продуктів, що  спричиняють  алергічні  реакції  або  непе-
реносимість; 2) інформації, яка пов’язана із придатністю 
харчового  продукту  для  споживання  вегетаріанцями 
та  веганцями;  3)  значення  і  зазначення  референсних 
величин споживання додатково; 4) перевідних коефіцієн-
тів для обчислення енергетичної цінності додатково [8]. 

Отже,  як  бачимо,  кожен  із  видів  інформації  про  хар-
човий  продукт  так  чи  інакше  охоплює  й  екологічні 
вимоги щодо безпечності та якості продуктів харчування.  
На жаль, у  сучасних умовах ще досить складно оцінити 
всі  переваги  зазначеного  вище Закону,  яким передбачені 
дані  вимоги.  Оскільки  Закон  було  введено  в  дію  лише 
у  2019  р.,  харчові  продукти,  які  відповідають  вимогам 
законодавства  щодо  надання  споживачам  інформації 
про харчові продукти, що діяло до введення в дію цього 
Закону, але не відповідають вимогам цього Закону, можуть 
вироблятися та/або вводитися в обіг протягом трьох років 
після введення в дію цього Закону, такі харчові продукти 
можуть перебувати в обігу до настання кінцевої дати спо-
живання  або  закінчення  строку  придатності  [8].  Тому 
в сучасних умовах передчасно оцінювати переваги даного 
нормативно-правового  акта,  оскільки  неможливо  визна-
чити,  як  оператори  ринку  будуть  дотримуватись  Закону, 
держава  –  контролювати,  а  споживачі  –  реагувати.  Але 
факт залишається фактом, тому ухвалення даного Закону 
є  прогресивним  кроком,  який  відповідає  європейським 
стандартам захисту прав споживачів.

Висновки. Отже, натепер в Україні на рівні чинного 
законодавства створені правові передумови доступності 
інформації для споживачів про якість і безпечність про-
дуктів  харчування  через  інститут  маркування  загалом 
і  екологічного  маркування  зокрема,  яке  має  стати  важ-
ливою  гарантією  здійснення  та  захисту  екологічних 
прав  громадян.  Тобто  інформація  про  продукти  харчу-
вання включає три блоки:  загальні вимоги; обов’язкову 
інформацію;  інформацію,  яка  надається  в  добровіль-
ному порядку. Серед видів та критеріїв такої інформації 
на  окрему  увагу  заслуговує  інформація  про  екологічні 
характеристики продуктів харчування. Варто зазначити, 
що  законодавчо  окремо,  самостійно,  не  визначені  саме 
екологічні  вимоги  до  якості  та  безпечності  продуктів 
харчування, але вони наявні і в загальній, і в обов’язковій 
та додатковій інформації про харчовий продукт. Так, до 
обов’язкової інформації про харчовий продукт належить 
інформація про генетично модифіковані організми, про-
речовини або продукти, що спричиняють алергічні реак-
ції  або  непереносимість,  про  мінімальні  терміни  при-
датності та замороження харчового продукту, про умови 
зберігання  і  використання  харчового  продукту,  його 
поживну цінність тощо. Доступ до  інформації про про-
дукти харчування передбачає комунікаційний процес між 
операторами  ринку,  споживачами  та  державою  в  особі 
контролюючих органів. Тому лише за умови злагодженої 
та  конструктивної  взаємодії  всіх  суб’єктів  даного  про-
цесу можна продукувати  справді  екологічно чисту,  без-
печну  та  якісну  харчову  продукцію,  отже,  гарантувати 
право кожного на чисте та безпечне для життя і здоров’я 
довкілля.
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Історія мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення розпочалася водночас із запровадженням права приватної 
власності на землю, Верховна Рада України неодноразово, зазвичай конституційною більшістю голосів продовжувала його дію. Так, 18 січня 
2001 року ухвалений Закон України «Про угоди щодо відчуження земельної частки (паю)», який запровадив мораторій; під час ухвалення 
Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року мораторій був відтворений і розширений. Як відомо, надалі мораторій практично став 
безстроковим, оскільки його зняття пов’язувалося з ухваленням закону про ринок земель. Протягом дев’ятнадцяти років власники земель 
сільськогосподарського призначення були позбавлені права вільно розпоряджатися своїм майном. У 2018 році Європейський суд з прав 
людини визнав, що мораторій порушує права власників (справа «Зеленчук і Цицюра проти України» (заяви № № 846/16, 1075/16)).

Зі спливом дев’ятнадцяти років дії мораторію нинішній уряд, ураховуючи теперішні економічні реалії, вдався до активних дій, що 
спрямовані на зняття мораторію, у результаті чого у другому читанні парламент ухвалив Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». На думку авторів, дані нововведення є позитив-
ними та сприятимуть розвитку аграрного сектора й економіки України загалом. Передусім позитивним є те, що власники паїв нарешті 
отримають права власників у повному обсязі, що передбачено статтею 41 Конституції України (з липня 2021 року). Встановлено, що нео-
днозначність сприйняття суспільством ідеї лібералізації базових засад розвитку земельного ринку стримує формування ринку земель 
сільськогосподарського призначення. Запропоновано практичні рекомендації для вирішення проблемних аспектів запровадження та 
розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення, які передбачають попереднє формування відповідного економіко-право-
вого середовища, що дасть змогу нівелювати негативні соціально-економічні наслідки лібералізації земельних відносин і сформувати 
сприятливий інвестиційний клімат для залучення фінансових ресурсів у сферу аграрного виробництва.

Ключові слова: земельні відносини, земельна реформа, ринок земель сільськогосподарського призначення, земельні паї, обіг 
земель, ціна землі, мораторій на продаж землі.

The history of the moratorium on the alienation of agricultural and began simultaneously with the introduction of land private-property rights, 
and the Verkhovna Rada of Ukraine has repeatedly, as a rule, continued its validity by constitutional majority vote. Hence, January 18, 2001, the 
Law of Ukraine “On Agreements on the Alienation of Land Partition (Share)” was adopted, which introduced the moratorium; as the Land Code 
of Ukraine was adopted on October 25, 2001, the moratorium was restored and extended. It is known that in the future the moratorium virtually 
became indefinite, since its removal was connected with the adoption of the law on the land market. 

For 19 years, landowners of agricultural and were denied the right to freely dispose of their property. In 2018, the European Court of Human 
Rights found that the moratorium violated the rights of owners (“Zelenchuk and Tsytsyura v. Ukraine” (applications № № 846/16, 1075/16)).  
As the 19-year moratorium is to expire, the current government, taking into account the current economic realities, has taken active action aimed 
at lifting the moratorium, which resulted in the Parliament adopting in the second reading in the whole the Law of Ukraine “On Amendments to 
Some Legislative Acts of Ukraine on Circulation of Agricultural Land”. The authors believe that these innovations are definitely positive and will 
contribute to the development of the agricultural sector and the economy of Ukraine as a whole. First of all, the positive thing is that owners of 
shares will finally receive the rights of owners in full, as provided for in Article 41 of the Constitution of Ukraine (since July 2021). It is established 
that ambiguous perception of the idea of liberalization of the basic principles of the land market development by the society hinders the formation 
of the agricultural land market. Practical recommendations are offered to address the problematic aspects of introduction and development of the 
agricultural land market, which provide for preliminary formation of appropriate economic and legal environment, which will help to offset negative 
socio-economic consequences of the liberalization of land relations and create a favorable investment climate for attracting financial resources 
to the agricultural sector.

Key words: land relations, land reform, agricultural land market, land shares, land turnover, land price, moratorium to the sale of land.

Постановка проблеми. Світовий  досвід  функціону-
вання ринку землі демонструє, що реалізація повноцінних 
ринкових  відносин  між  суб’єктами  землекористування 
сприяє  оптимізації  площ  землекористування  в  розрізі 
кожного суб’єкта господарювання. Сьогодні ринок земель 
сільськогосподарського призначення в нашій країні пере-
буває на стадії становлення. 31 березня 2020 р. ухвалено 
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо обігу  земель  сільськогосподарського 
призначення»  (далі – Закон про обіг  земель сільськогос-
подарського  призначення).  Через  надмірну  заполітизо-
ваність  та  неоднозначність  сприйняття  громадськістю 
ідеї  запровадження вільного обігу  земель  сільськогоспо-
дарського  призначення  проблемні  аспекти  формування 
цивілізованого ринку землі й досі залишаються невиріше-
ними. Для зниження рівня соціально-політичної напруги 
у сфері сільськогосподарського землекористування необ-

хідно  розробити  науково  обґрунтовану  систему  заходів, 
спрямованих на подальше впровадження ринкового обігу 
земель  на  засадах  правової  визначеності,  прозорості 
та справедливості, а також нівелювати будь-які негативні 
соціально-економічні наслідки у зв’язку з лібералізацією 
земельних відносин.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Визна-
чення базових засад переходу до нової концепції реформу-
вання земельних відносин у сфері сільськогосподарського 
землекористування  залишається  одним  із  найбільш  про-
блемних питань. Протягом останніх років для обговорення 
актуальних  організаційно-правових  й  економічних  про-
блем запровадження ринку земель сільськогосподарського 
призначення  за  ініціативи органів державної  влади, нау-
ково-дослідних інститутів і громадських організацій було 
проведено низку наукових  заходів  із  залученням провід-
них учених. Вагомий внесок у дослідження теоретичних  
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аспектів розвитку земельних відносин і трансформації від-
носин  власності  в  аграрному  секторі  економіки  зробили 
вітчизняні вчені, експерти, серед яких Д. Добряк, А. Мартин, 
А. Тихонов, Л. Паламарчук та інші. 

Метою статті є  аналіз  і  обґрунтування  передумов 
удосконалення  ринкових  земельних  відносин,  правовий 
аналіз і перспективи ефективного функціонування ринку 
земель  сільськогосподарського  призначення  з  урахуван-
ням  положень  Закону  про  обіг  земель  сільськогосподар-
ського призначення.

Виклад основного матеріалу. Суспільні  відносини, 
пов’язані  з  перерозподілом  земельних  ресурсів,  завжди 
вимагатимуть  пильної  уваги  з  боку  держави,  переду-
сім  щодо  їхньої  відповідності  суспільним  інтересам, 
адже одне лише  існування  інституту власності на землю 
можливе лише в тому разі, коли ця власність визнається 
суспільством,  а  її  існування  виправдовується  високою 
соціальною,  економічною  й  екологічною  ефективністю 
використання землі як основного національного багатства 
[1, c. 42]. Перехід економіки України до ринкових відно-
син мав супроводжуватися розвитком ринку землі та ство-
ренням необхідної ринкової інфраструктури [2, c. 4].

В  українському  суспільстві  довгий  час  тривали  дис-
кусії щодо  зняття  обмежень  на  продаж  земель  сільсько-
господарського призначення та надання права продавати 
або  іншим  способом  відчужувати  належні  громадянам 
земельні  ділянки  та  земельні  частки  (паї).  Усе  частіше 
поставало питання щодо порушення права власності, яке 
закріплене ст. 13 Конституції України [3]. Відповідно до 
цієї статті, держава охороняє право власності та забезпе-
чує рівність усіх суб’єктів права власності перед законом. 
Що  стосується  права  власності  на  землю,  то  протягом 
дев’ятнадцяти  років  власники  земель  сільськогосподар-
ського призначення були позбавлені права вільно розпо-
ряджатися  своїм майном. На  цьому  наголосив  у  2018  р. 
Європейський суд з прав людини, визнавши, що морато-
рій порушує права власників (справа «Зеленчук і Цицюра 
проти України» (заяви № № 846/16, 1075/16)).

Багаторазова пролонгація мораторію призвела до того, 
що громадяни та юридичні особи, які мають у власності 
земельні ділянки для ведення фермерського господарства 
й іншого товарного сільськогосподарського виробництва, 
а також громадяни України – власники земельних часток 
(паїв) не мали права продавати або іншим способом від-
чужувати належні їм земельні ділянки та земельні частки 
(паї), окрім міни, передачі  їх у спадщину та в разі вилу-
чення  земель  для  суспільних  потреб.  Отже,  мораторієм 
були обмежені конституційні права українських громадян 
щодо розпорядження належним  їм майном шляхом його 
продажу на земельному ринку.

Гальмування  впровадження  земельної  реформи  не 
дало  можливості  задіяти  найбільш  важливі  чинники 
ринкового  конкурентного  механізму  розвитку  сільського 
господарства  й  ефективного  його  інтегрування  до  світо-
вої аграрної системи. До таких чинників можна віднести: 
надання  селянам виключного права  самостійного розпо-
рядження  власною  земельною  ділянкою,  упровадження 
земельно-іпотечного  кредитування,  кооперації,  інтегра-
ції  та  інших  форм  організації  спільної  підприємницької 
діяльності  на  добровільних  засадах;  регулювання  діяль-
ності  функціонування  великотоварних  аграрних  підпри-
ємств;  охорону  земель  і  збереження  родючості  земель; 
привабливість  інвестування в аграрну сферу й  ін. Розви-
ток  і  ефективність  функціонування  економіки  України 
значною мірою залежать від того, наскільки ефективними 
у країні є земельні ресурси, яким чином їх правове регу-
лювання закріплено в законі. 

Основою земельних відносин є право власності, тобто 
привласнення і належність певної земельної ділянки кон-
кретному суб’єкту. У такому статусі землевласник наділя-
ється певними правомочностями щодо володіння, корис-

тування  і  розпорядження  своєю  земельною  ділянкою. 
Невід’ємним  атрибутом  системи  правомочностей  зем-
левласника є право відчуження земельної ділянки, тобто 
передачі у спадщину, дарування чи продажу [4, с. 1]. 

Сьогодні ринок земель України функціонує у вигляді 
двох складових частин:

–  ринок земель сільськогосподарського призначення, 
де земля є основним засобом виробництва та відіграє клю-
чову роль у створенні сільськогосподарської продукції;

–  ринок  земель  несільськогосподарського  призна-
чення,  до  яких  передусім  належать  землі  під  забудовою 
[5, с. 77].

Якщо  первинний  ринок  земель  сільськогосподар-
ського призначення формується шляхом безоплатної пере-
дачі земельних ділянок громадянам та юридичним особам 
у  власність,  то  на  вторинному  ринку  земельні  ділянки, 
земельні частки (паї) поступово вводяться в економічний 
обіг, а набуття права власності на землю стає результатом 
цивільно-правових угод [6, с. 85].

В  Україні  нині  панівною  формою  функціонування 
ринку  землі  є  оренда.  Орендні  відносини  ґрунтуються 
на  договорах  оренди,  договорах  емфітевзису,  яких  укла-
дено на загальну площу 23 млн га, що становить 56% усіх 
земель  сільськогосподарського  призначення.  Із  загаль-
ної  кількості  державних  сільськогосподарських  земель 
(10,4 га) передано в оренду 15%, загальною площею при-
близно 1,6 млн га [7].

Орендарями  виступають  великі  сільськогосподарські 
підприємства  –  6,45  млн  га,  фермерські  господарства  – 
3,8 млн га. Основними орендодавцями є власники земель-
них паїв, приблизно чверть яких хотіли б їх продати. Отже, 
нинішня  ситуація  дозволяє  зафіксувати  відсутність  важ-
ливої  складової частини ринку  земель  сільськогосподар-
ського призначення, відповідно до якої  земельні ділянки 
стають предметом продажу або застави. Крім того, у кра-
їні  активно діє  тіньовий ринок  земель  сільськогосподар-
ського призначення.

Оборот  землі  здійснюється  шляхом  різних  операцій 
з  нею  –  купівлі-продажу,  оренди,  купівлі-продажу  прав 
на  земельну  ділянку,  застави,  міни,  дарування,  передачі 
у  спадок,  розподілу  між  подружжям,  відведення  тощо. 
Характер цивільно-правових земельних угод залежатиме 
від того, яким буде ринок земель сільськогосподарського 
призначення  в  Україні:  тіньовим,  підпільним,  безконтр-
ольним і непередбачуваним чи, навпаки, прозорим, орга-
нізованим, контрольованим і прогнозованим.

Отже, ринок землі – це система організаційно-право-
вих і економічних відносин, що виникають у процесі пере-
розподілу земель і прав на них між суб’єктами земельних 
відносин.

Очевидно, що відсутність ринку землі в Україні при-
звела до:

–  великих  втрат  виробництва  та  можливостей  зрос-
тання для економіки;

–  величезних втрат доходів для держави;
–  браку фінансування малих і середніх фермерів;
–  зменшення доходів сільських районів та неможли-

вості їх розвитку.
У процесі проведення земельної реформи було запро-

ваджено приватну власність на землю, проведено роздер-
жавлення  земель  і  передачу  їх  у  власність  недержавним 
сільськогосподарським  підприємствам  та  розпаювання 
земель між працівниками і пенсіонерами з їх числа. Так, 
у результаті паювання  і приватизації  земель сільськогос-
подарського призначення в Україні приблизно 7 млн селян 
одержали  право  на  земельну  ділянку.  Згідно  з  інформа-
цією Держгеокадастру, 27,7 млн  га  (68%) паїв перебува-
ють  у  приватній  власності  таких  селян.  Тобто  мільйони 
громадян  стали  власниками  земельних  паїв,  середній 
розмір яких становить по Україні 4,2 га, не могли реалі-
зувати своє конституційне право на розпорядження своєю 
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власністю. Варто  наголосити, що  більше мільйона  влас-
ників земельних паїв уже померли, так і не ставши повно-
цінними власниками внаслідок обмеження  їхнього права 
розпорядження  у  зв’язку  з  мораторієм. Отже,  мораторій 
суперечив  Конституції  України,  виходив  за  допустимі 
межі втручання у право власності та не відповідав міжна-
родним зобов’язанням держави щодо забезпечення осно-
воположних прав людини.

Введений  як  тимчасовий  захід  у  2001  р.,  морато-
рій  продовжувався  багато  разів,  але,  як  уже  зазначалось 
у вступній частині статті, Верховною Радою України все-
таки ухвалено Закон про ринок землі, який повинен розпо-
чати свою дію 1 липня 2021 р. Основні положення даного 
нормативно-правового акта такі:

1.  Суб’єктами  права  власності  на  земельні  ділянки 
сільськогосподарського  призначення  в  умовах  ринку 
будуть: громадяни України, юридичні особи України, тери-
торіальні громади та держава. Також право набуття права 
власності  на  земельні  ділянки  сільськогосподарського 
призначення надається банкам, у порядку звернення стяг-
нення на них як на предмет застави. Такі земельні ділянки 
повинні бути відчужені банками на земельних торгах про-
тягом двох років із дня набуття права власності.

2.  Об’єктами  продажу  стануть  землі  для  ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва,  земельні 
частки (паї),  земельні ділянки, виділені в натурі  (на міс-
цевості)  власникам  земельних  часток  (паїв)  для  ведення 
особистого селянського господарства. Продаж земель дер-
жавної та комунальної форми власності заборонено.

3.  Тільки за умови схавлення на Референдумі дозволя-
тиметься:

–  особам  без  громадянства,  юридичним  особам 
та іноземцям набувати частки у статутному капіталі, акції, 
паї, членство в юридичних особах (крім як у статутному 
капіталі  банків),  які  є  власниками  земель  сільськогоспо-
дарського призначення:

–  набуття права власності на  земельні ділянки сіль-
ськогосподарського  призначення  юридичними  особами, 
створеними  і  зареєстрованими  за  законодавством  Укра-
їни,  учасниками  (засновниками)  або  кінцевими  бенефі-
ціарними власниками яких є особи, які не є громадянами 
України.

4.  За будь-яких умов заборона на продаж земель сіль-
ськогосподарського поширюється:

–  на  земельні  ділянки  сільськогосподарського  при-
значення, які розташовані ближче 50 кілометрів від дер-
жавного кордону;

–  якщо учасники юридичної особи є громадяни дер-
жави-агресора або окупанти;

–  якщо  неможливо  встановити  бенефіціарного 
власника  або  такі  бенефіціарні  власники  зареєстровані 
в офшорних зонах;

–  якщо бенефіціарним власником є іноземні держави;
–  якщо  до  юридичних  і  фізичних  осіб  застосовано 

санкції, відповідно до Закону України «Про санкції»;
–  юридичним особам, які  зареєстровані в державах, 

включених FATF до списку держав, що не співпрацюють 
у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочин-
ним шляхом.

5.  З 1 липня 2021 р. по 1 січня 2024 р. громадяни Укра-
їни можуть набувати право власності на земельні ділянки 
сільськогосподарського  призначення  загальною  площею 
лише  до  100  га.  Загальна  концентрація  земель  сільсько-
господарського призначення у власності громадянина та/
або юридичної особи (крім банків) не може перевищувати 
10 тис га. Якщо буде встановлено, що під час відчуження 
земельних ділянок норми були порушені,  правочин буде 
визнано недійсним і земельна ділянка буде конфіскована.

6.  Ціна продажу земельних ділянок сільськогосподар-
ського  призначення,  виділених  у  натурі  (на  місцевості) 
власникам земельних часток (паїв), не може бути меншою 

за  нормативну  грошову  оцінку  таких  земельних  ділянок 
(до 1 січня 2030 р.). 

7.  Розрахунки,  пов’язані  зі  сплатою  ціни  земельних 
ділянок,  проводитимуться  в  безготівковій  формі.  Укла-
дання  відплатних  договорів  заборонятиметься,  якщо  не 
будуть підтверджені джерела походження коштів.

8.  Фактичним  орендарям  землі  надано  переважне 
право на купівлю орендованих земельних ділянок. Пере-
важне право на придбання земельної ділянки може бути 
передано іншій особі, про що орендар зобов’язаний пись-
мово повідомити власника земельної ділянки.

9.  Земельна  ділянка,  набута  особою,  яка  не  може  за 
законом належати їй на праві приватної власності та яка 
не відчужена нею протягом року, підлягає конфіскації за 
рішенням суду з подальшим продажем ділянки на земель-
них торгах. Судові позови до суду про конфіскацію пода-
ються органом, що здійснює державний контроль за вико-
ристанням і охороною земель.

На  нашу  думку,  дані  нововведення  є  позитивними 
та  сприятимуть розвитку  аграрного  сектора й  економіки 
України  загалом.  Сьогодні,  за  розрахунками  експертів, 
власники земельних ділянок сільськогосподарського при-
значення отримують від неї у 12 разів менше, ніж могли б. 
Вартість оренди могла б сягати 300 доларів Сполучених 
Штатів Америки за 1 гектар замість нинішніх 59. З огляду 
на те, що економічний оборот земельних ділянок сільсько-
господарських  земель  відбувається  завдяки  укладанню 
та/або  переукладанню  договорів  оренди  (щороку  понад 
1 млн договорів), то за умови вільного обігу сільськогос-
подарських земель покращиться фінансове становище як 
мільйона власників паїв, так і держави загалом.

Варто звернути увагу, що ухваленим Законом про обіг 
земель  сільськогосподарського  призначення  належним 
чином захищено переважне право орендаря на придбання 
орендованої земельної ділянки, що, у свою чергу, є дуже 
важливими з огляду на таке. Навіть якщо умовами дого-
вору оренди не буде передбачений пункт про переважне 
право,  ст.  777  Цивільного  кодексу  України  [8]  нагадує, 
що наймач, який належно виконує свої обов’язки за дого-
вором найму, у разі продажу речі, переданої в найм, має 
переважне право перед іншими особами на її придбання. 
Отже, власник земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення  зобов’язаний  письмово  повідомити  орен-
даря  земельної  ділянки  про  умови  продажу  та  запропо-
нувати  орендарю  придбати  ділянку.  У  разі  відмови  чи 
ігнорування  листа  протягом  тридцяти  календарних  днів 
із моменту направлення власник земельної ділянки може 
здійснити її продаж іншій особі.

Наслідком неповідомлення орендаря про продаж буде 
визнання  договору  купівлі-продажу  земельної  ділянки 
недійсним. Така норма слугуватиме певною мірою запо-
біжником  для  орендаря  від  можливих  недобросовісних 
дій власника земельної ділянки.

Беручи до  уваги  закріплене  в  Законі  про  обіг  земель 
сільськогосподарського  призначення  переважне  право  за 
орендарем  земельної  ділянки,  варто  зазначити,  цілком 
ймовірно, що такий «привілей» може призвести до появи 
певних  схем  концентрації  землі.  Таке  переважне  право 
передаватиметься  (продаватиметься)  пов’язаним  особам 
для  подальшого  перепродажу.  Це  все  відбуватиметься 
шляхом  укладання  попередніх  угод  із  такими  особами, 
які в подальшому стануть фактичними продавцями паїв. 
Щоби  уникнути  таких махінацій,  Закон  про  обіг  земель 
сільськогосподарського  призначення  варто  доповнити 
визначенням «по’язані особи», належним чином урегулю-
вати механізм передачі переважного право іншим особам, 
щоби знизити ймовірність неодноразового продажу пере-
важного права недобросовісним орендарям.

Щодо надання права банкам набувати право власності 
на земельні ділянки сільськогосподарського призначення 
в  порядку  звернення  стягнення  на  них  як  на  предмет 
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застави, то ця норма навряд чи віднайде своє застосування 
на практиці, а якщо так, то в невеликих розмірах. Оскільки 
заставоутримувачами  земельної  ділянки  можуть  бути 
лише  банки,  тому  вкрай  важливим  є  їхнє  ставлення  до 
використання земель сільськогосподарського призначення 
як до предмета застави. Земля як об’єкт нерухомості має 
свої особливості, на відміну від рухомого майна й інших 
активів.  Серед  об’єктів  застави  важливе  місце  посідає 
застава високоліквідного майна.  Існуючі проблеми з лік-
відністю землі  ставлять під сумнів ефективність  її  вико-
ристання як засобу забезпечення виконання зобов’язання. 
Нині не мають остаточного вирішення у правовій доктрині 
питання  поняття  застави  земельних  ділянок,  співвідно-
шення  права  застави  із  правами  на  землю,  об’єктивно-
суб’єктного складу цих правовідносин, підстав, способів 
і  порядку  звернення  стягнення  на  заставлені  земельні 
ділянки,  захисту  прав  заставодавців  земель  сільськогос-
подарського призначення тощо. Отже, інтерес банківської 
установи залежатиме від багатьох чинників.

На  думку  окремих  експертів,  суттєвих  змін  в  умовах 
ринку  земель  сільськогосподарського  призначення  не  від-
будеться:  великі  аграрні  підприємства  використовувати-
муть землі на умовах укладених договорів оренди, до липня 
2021 р. буде  значна активізація укладання довгострокових 
договорів  оренди  та  пролонгація  існуючих,  тому  завдяки 
сплаті податків зростуть надходження до місцевих бюдже-
тів. Територіальні громади, яких вже налічується 982, в умо-
вах  децентралізації  активно  впорядковують  свої  території 
та мають неабиякий потенціал, який надасть їм можливість 
виступати  одними  з  головниих  «гравців»  у  боротьбі  за 
земельні ділянки сільськогосподарського призначення. 

Визнання землі в Україні як об’єкта земельного обігу 
змусить  усіх  ставитися  до  неї  не  тільки  як  до  виробни-
чого ресурсу,  але  і  як до потужного фінансового  активу, 
який  забезпечує  функціонування  в  єдиному  ринковому 
просторі  всіх  чинників  виробництва,  що  беруть  участь 
у виробничому процесі в аграрному секторі. 

Сьогодні  існує  потреба  у  правовому  закріпленні  ста-
тусу  державного  земельного  (іпотечного)  банку  шляхом 
ухвалення  відповідного  закону.  На  основі  закордонного 
досвіду доцільно  законодавчо  встановити організаційно-
правові  форми  спеціалізованого  іпотечного  банку,  вста-
новити  перелік  можливих  його  операцій  (відмінний  від 
аналогічного  в  універсальному  банку),  визначити  спе-
ціальні  вимоги  стосовно  нагляду  за  такими  банками.  
Раціоналізації  землекористування  в  ефективних  власни-
ків сприяє іпотека, необхідна їм для одержання грошових 
кредитів.  Проте  її  застосування  в  сьогоднішніх  умовах 
ускладнено тим, що більша частина земель сільськогоспо-
дарського призначення вже передані в оренду і предметом 
застави  бути  не можуть. Виходом  із  цієї  ситуації міг  би 
бути, як зазначають Д. Добряк, А. Тихонов, Л. Паламарчук 
[9, с. 111], перехід від орендної до корпоративної форми її 
використання, внесення земельних ділянок до статутного 

фонду підприємства. Такі землі зможуть бути предметом 
застави для одержання грошового кредиту.

На нашу думку, доцільно запропонувати такі основні 
заходи,  необхідні  для  ефективного  функціонування 
земельного ринку: 

–  проведення повної інвентаризації земель і землеко-
ристувань, визначення найбільш цінних у господарському 
відношенні  земельних  угідь,  які  повинні  перебувати  під 
особливою охороною держави; 

–  здійснення зонування земель за їхнім функціональ-
ним  і  цільовим  призначенням,  проведення  кадастрової 
оцінки земель  і формування електронної бази даних про 
землекористувачів, сервітути й обтяження земельних діля-
нок, їхню якість і оціночну вартість; 

–  організація створення прозорої, доступної та довго-
тривалої інформаційної бази даних і оперативної статис-
тичної інформації про операції із земельними ділянками, 
про  кон’юнктуру  ринку  та  ринкову  ціну  землі;  розро-
блення  і  налагодження  механізму  руху  земельних  паїв 
і компенсації за них; 

–  внесення до чинного законодавства змін, що стосу-
ються зниження податків на доходи від операцій із земель-
ними ділянками та витрат на оформлення угод; 

–  створення  інфраструктури  земельного  ринку,  що 
включає  державні  та  комерційні  підприємства  й  органі-
зації,  консалтингові  організації  з  оцінки  земель,  оформ-
лення угод і операцій із земельними ділянками, земельний 
банк, інститут незалежних оцінювачів, страховиків; 

–  визначити  особливості  використання  та  розпоря-
дження земелями державної та комунальної форми влас-
ності.

Висновки. З певним оптимізмом можна  заявити, що 
для нашої держави відбулась визначна історична подія – 
в Україні  запрацює  легалізований  прозорий  ринок  обігу 
земель сільськогосподарського призначення.

Належне  функціонування  ринку  сільськогосподар-
ських  земель  залежатиме  від  багатьох  чинників,  як-от: 
попит  і  пропозиція  на  землю,  на  зернові,  аграрну  про-
дукцію на внутрішньому та світовому ринках. Зміни від-
будуться  у  структурі  земельного  ринку  країни,  зросте 
кількість  офіційно  зареєстрованих  земельних  ділянок, 
земельний ринок поступово детінізується. У більш вигід-
ному становищі опиняться ті господарства, які підвищу-
ватимуть  ефективність  ведення  агробізнесу.  Серед  них 
зросте  частка  дрібних  аграріїв,  які  стануть  власниками 
землі, тобто в них з’явиться можливість отримувати кре-
дити,  отже,  нарощувати  інвестиції  у  своє  виробництво, 
змінювати культуру ведення бізнесу.

Нині, ще  до  запуску  ринку  земель  сільськогосподар-
ського  призначення,  Верховній  Раді  України  необхідно 
ухвалити пакет  законів.  Зокрема, це  закони,  які  оновлю-
ють правила роботи Держгеокадастру, вирішують питання 
передачі  державних  земель  і  управління  землями  грома-
дами, системи електронних аукціонів та інше.
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У статті проведено аналіз наукових досліджень щодо особливостей організаційно-правових форм ведення господарської діяльності 
у сфері аграрного виробництва з метою визначення ефективнішої форми організації діяльності із сільськогосподарського товаровироб-
ництва для розвитку агробізнесу в Україні. Виділено три групи структурних елементів агробізнесу: малий, середній і великий агробізнес. 
Досліджено позитивні й негативні моменти впровадження різних організаційно-правових форм організації агробізнесу.

Враховуючи особливості різних форм ведення господарської діяльності, авторами запропоновано виділити три основні групи веден-
ня агробізнесу: малий (дрібний) агробізнес, середній агробізнес і великий агробізнес.

Визначено, що діяльність малого агробізнесу спрямована на вирощування сільськогосподарської продукції як для власних потреб, 
так і на продаж, а також на комерційне вирощування овочів та окремих нішових культур. Недоліками малого аграрного бізнесу визначено 
недостатність інформації та знань у певних сферах маркетингу, обмеження інформації щодо можливостей отримання інвестування в 
дрібне виробництво, що призводить до самофінансування фермерів.

Товариства з обмеженою відповідальністю є найпоширенішою формою середнього агробізнесу. Однак складність функціонування 
таких господарств зумовлена можливістю участі в товаристві іноземного суб’єкта. Визначено, що проблемними для середнього агробіз-
несу є обмеження щодо набуття права власності на землі сільськогосподарського призначення іноземними суб’єктами.

Визначено, що великі агропромислові підприємства є найбільш зручними й привабливими для залучення інвестицій. З метою отри-
мання доступу до інвестицій найбільші сільськогосподарські виробники обирають холдингову структуру організації та розміщують свої 
акції на світових фондових біржах.

Зроблено висновок про необхідність прийняття окремої спеціалізованої нормативної бази, яка б регулювала конкретні питання орга-
нізації, функціонування та відповідальності суб’єктів господарської діяльності у сфері сільськогосподарського виробництва зокрема й 
агробізнесу в цілому.

Ключові слова: організаційно-правова форма, сільськогосподарська діяльність, організація агробізнесу, реформування аграрного 
сектору, правове регулювання організації виробництва сільськогосподарської продукції.

The article analyzes scientific research on the peculiarities of organizational and legal forms of conducting economic activity in the field of 
agricultural production in order to determine a more effective form of organization of agricultural commodity production for the development of 
agricultural business in Ukraine. There are three groups of structural elements of agricultural business: small, medium and large agricultural business. 
Positive and negative aspects of implementation of various organizational and legal forms of agricultural business organization are highlighted.

Taking into account the peculiarities of different forms of economic activity, the authors propose to distinguish three main groups of agricultural 
business: small (small) agricultural business, medium agricultural business and large agricultural business.

It is determined that the activity of small agricultural business is aimed at growing agricultural products both for their own needs and for sale, 
as well as for commercial cultivation of vegetables and individual niche crops. The disadvantages of small-scale agrarian business are the lack 
of information and knowledge in certain areas of marketing, the limitation of information on the possibilities of obtaining investment in small-scale 
production, which leads to self-financing of farmers.

Limited liability companies are the most common form of medium-sized agribusiness. However, the complexity of the operation of such farms 
is conditioned by the ability to participate in the partnership of a foreign entity. It is determined that restrictions on the acquisition of ownership of 
agricultural land by foreign entities are difficult for the average agricultural business.

It is determined that large agricultural business is the most convenient and attractive for attracting investments. In order to gain access to 
investment, the largest agricultural producers choose the holding structure of the organization and place their shares on world stock exchanges.

The conclusion was made about the necessity of adopting a separate specialized regulatory framework, which would regulate specific issues of 
organization, functioning and responsibility of economic entities in the field of agricultural production in particular, and agricultural business in general.

Key words: organizational form, agricultural activity, agricultural business organization, agrarian sector reform, legal regulation of agricultural 
production organization.

Постановка проблеми та її актуальність.  Європей-
ська спільнота визнала, що Україна дійсно може вважатися 
аграрною країною, з огляду на давні традиції землеробства, 
спрямованого на вироблення якісної сільськогосподарської 
продукції.  Наявність  значної  частини  світових  чорнозе-
мів  дають  усвідомлення щодо  наявності  високого  потен-
ціалу розвитку сільського  господарства.  І  дійсно, Україна 
є одним із лідерів на світових аграрних ринках по виробни-
цтву зерна, цукру, меду й соняшникової олії. Однак, не вся 
сільськогосподарська продукція українських агровиробни-
ків відповідає міжнародним та  європейським стандартам. 
Натепер політика держави щодо реформування аграрного 
сектору спрямована на отримання ширшого доступу наці-
онального агробізнесу до ринків  інших країн. Реалізуючи 
положення Угоди про  асоціацію України  з Європейським 

Союзом,  створюються  умови  для  ефективного  ведення 
агробізнесу, що  зможе  забезпечити  залучення  в  розвиток 
виробництва  сільськогосподарської  продукції  національ-
них та іноземних інвестицій.

Для  створення  та  ефективної  роботи  щодо  ведення 
сучасного,  ефективного  аграрного  господарства,  особи, 
які  прийняли  рішення  щодо  створення  суб’єкта  госпо-
дарювання  у  сфері  сільськогосподарського  виробництва 
мають  визначитись,  яку  організаційно-правову  форму 
ведення  господарської  діяльності  слід  обрати.  Функціо-
нування в якій організаційно-правовій формі забезпечить 
найбільш вигідні умови й перспективи розвитку, розши-
рення та залучення інвестицій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема-
тиці  визначення  організаційно-правової  форми  сутності 
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й особливостей підприємницької діяльності у сфері аграр-
ного  виробництва  присвячені  праці  багатьох  науковців, 
зокрема таких, як С. Жилинський, І. Кучеренко, В. Крав-
чук, Н. Малеїн, В. Мозолін, І. Севрюкова, А. Пилипенко, 
В. Щербина, О. Цюцик  та  інших. Окремі  питання щодо 
функціонування  організаційно-правових  форм  суб’єктів 
господарювання в аграрному секторі економіки викладали 
у своїх роботах В. Гайворонський, І. Труш, В. Єрмоленко, 
Н. Титова, В. Уркевич, В. Жушман та інші.

Метою статті  є  узагальнення  наукових  досліджень 
щодо  особливостей  організаційно-правових  форм,  які 
використовуються  суб’єктами  господарювання  у  сфері 
аграрного  виробництва,  а  також  визначення  ефективної 
форми  організації  діяльності  із  сільськогосподарського 
товаровиробництва для розвитку агробізнесу в Україні.

Виклад основного матеріалу.  Аграрний  бізнес  –  це 
особлива система економічних відносин в аграрному сек-
торі  розвинених  країн  внаслідок  злиття  аграрного,  про-
мислового  й  торгового  капіталу  в  процесі  поглиблення 
інтеграційних  зв’язків  між  сільським  господарством 
і промисловістю. Натепер державна політика щодо підви-
щення економічної стабільності України покладає великі 
сподівання на  аграрну  сферу  виробництва  з  огляду на  її 
ефективну економічну активність.

Суб’єкти  агробізнесу  створюються  та  функціонують 
у  різних  організаційно-правових  формах.  Аналізуючи 
міжнародну й національну структуру сектору сільськогос-
подарського виробництва, слід зазначити, що вона досить 
унікальна,  оскільки  містить  велику  кількість  відносно 
невеликих  одиниць.  Водночас  у  структурі  агробізнесу 
досить значна кількість великих  і багатонаціональних за 
обсягом  юридичних  осіб  різних  організаційно-правових 
форм.  Натепер  сільськогосподарська  діяльність,  в  уза-
гальненому вигляді, здійснюється у формі домашніх гос-
подарств населення, приватних підприємств, підприємств 
колективної власності й у формі господарських товариств. 
Кожен  суб’єкт  сільськогосподарської  діяльності  обирає 
самостійно,  яка організаційно-правова форма буде ефек-
тивніша для нього. Залежить це від різних чинників.

Насамперед,  для  ефективного  здійснення  сільсько-
господарської діяльності необхідно визначитись із видом 
галузевої  діяльності.  Суб’єкт  господарювання,  який  має 
намір працювати у сфері агробізнесу, має визначитись, чи 
буде  це  аграрно-сировинна  діяльність,  що  містить  сіль-
ське й лісове господарство, чи це діяльність у ресурсній 
галузі,  яка  забезпечує  агропромисловий  комплекс  засо-
бами виробництва й виробничими послугами, включаючи 
будівництво, ремонтні й меліоративні роботи, чи то пере-
робна галузь, що забезпечує заготівлю, перероблення, реа-
лізацію  сільськогосподарської  продукції,  або  виробнича 
й  соціальна  інфраструктура,  які  забезпечують  загальні 
умови  соціально-економічного  розвитку,  шляхово-тран-
спортне  господарство,  зв’язок,  складське  господарство, 
підготовка кадрів, житлові й культурно-побутові об’єкти, 
кредитні  установи,  страхові  компанії  тощо.  Враховуючи 
особливості кожної  з організаційно-правових форм, осо-
бливості обраної структури ведення господарської діяль-
ності,  суб’єкти  сільськогосподарського  виробництва 
можливо виділити в три основні групи: малий (дрібний) 
агробізнес, середній агробізнес і великий агробізнес.

Отже, малий агробізнес є «первинною ланкою» в струк-
турі  виробництва  сільськогосподарської  продукції.  Це 
дрібні виробники, на яких покладається цілий ряд суспіль-
них функцій, серед яких самозайнятість громадян, само-
забезпечення харчовими продуктами, формування доходів 
домогосподарств,  економічної  бази  розвитку  сільських 
територій,  соціальної  бази  відтворення  селянства  тощо 
[1,  с.  126].  Особисті  (домашні)  господарства  населення 
(включаючи фізичних осіб підприємців) не є юридичними 
особами, які складають ланку дрібного сільськогосподар-
ського  виробництва  й  вирощують  сільськогосподарську 

продукцію як для власних потреб,  так  і  на продаж. Такі 
господарства  спеціалізуються  на  комерційному  вирощу-
ванні овочів та інших більш нішових культур, які досить 
важко вирощувати в промислових масштабах через необ-
хідність використання ручної праці [2].

Діяльність  особистих  селянських  господарств  здій-
снюється  на  підставі  Конституції  України,  Земельного 
кодексу  України,  Цивільного  кодексу  України,  Закону 
України «Про особисте селянське господарство», а також 
інших нормативно-правових актів. Крім того, враховуючи 
той факт, що  дрібне  сільське  господарство  стало  досить 
поширеним у багатьох регіонах світу й має досить актив-
ний  розвиток  в  Україні,  уряд  затвердив  Концепцію  роз-
витку  фермерських  господарств  і  сільськогосподарської 
кооперації на 2018–2020 роки [3], в якій було наголошено, 
що  «переважна  кількість  фермерських  господарств,  які 
мають  в  обробітку  невеликі  площі,  демонструють  пози-
тивну динаміку зростання, однак потребують підтримки, 
тому дана Концепція спрямована виключно на підтримку 
фермерських господарств і сільськогосподарських коопе-
ративів, які мають в обробітку на праві власності й корис-
тування  (з  урахуванням  корпоративних  прав)  земельні 
ділянки загальною площею не більше 100 гектарів» [3].

На  світовому  рівні,  аналізуючи  дослідження  Групи 
Всесвітнього банку, малі підприємства агробізнесу мають 
вирішальне  значення  для  зв’язку  дрібних  виробників  із 
національними  ринками,  задоволення  попиту  на  харчові 
продукти  та  створення  робочих  місць  майбутнього  [4]. 
Роль дрібних сільськогосподарських підприємств полягає 
в тому, щоб краще інтегруватися в ринки, щоб вони могли 
зміцнити  сільськогосподарський  сектор.  Досвід  показує, 
що, коли сільськогосподарський сектор країни не конку-
рентоспроможний, у  сільській місцевості  зростає  залеж-
ність від імпорту й спостерігається скорочення виробни-
цтва сільськогосподарської продукції.

У  практиці  різних  країн  спостерігається  однакова 
тенденція  спрямування  державної  допомоги  на  розви-
ток  селянського  фермерського  господарства. Наприклад, 
у  Сполучених Штатах  Америки  існує  Національна  про-
грама  малих  фермерських  господарств,  якою  пропону-
ються гранти й подальша підтримка грантових проєктів, 
створено  національну  мережу  координаторів  державних 
програм,  які  надають  інформаційну  підтримку  розвитку 
фермерського руху [5].

У Бразилії дрібні фермери відіграють величезну роль 
у  постачанні  продовольства  вразливим  верствам  насе-
лення відповідно до політики продовольчої безпеки, відо-
мої як «нульовий голод» (Fome Zero). У рамках цієї про-
грами уряд закуповує продукти безпосередньо в дрібних 
фермерів  за  гарантованою  ціною  та  поширює  їх  у  соці-
альну інфраструктуру (дитячі садки, лікарні й громадські 
об’єднання) [6].

Враховуючи  світовий  досвід,  уряд  України  визначив 
метою  Концепції  створення  необхідних  організаційних, 
правових  і  фінансових  передумов  для  розвитку фермер-
ських  господарств  і  сільськогосподарської  кооперації, 
покращення  матеріально-фінансового  становища  сіль-
ського  населення шляхом  надання  державної  підтримки 
на поворотній основі.

Однак,  слід  зазначити,  що  як  складова  агробізнесу, 
малі й середні фермерські господарства мають недоліки, 
що не дозволяють їм вийти на інший рівень. Так, це від-
сутність  можливості  придбати  потужні  інструменти,  які 
використовуються  великими  фермами,  оскільки  таке 
обладнання дуже дороге й у дрібних фермерів, швидше за 
все,  немає можливості  його  собі  дозволити.  Їм потрібно 
знайти  альтернативні  методи  для  роботи  на  своїй  землі 
або менше обладнання,  яке вони можуть дозволити собі 
купити  або  орендувати.  Навіть  коли  вони  утворюють 
невеликі  локальні  асоціації,  їм  все ще  важко  знайти  всі 
необхідні  інструменти  для  досягнення  оптимального 
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результату. Також до недоліків можна віднести недостат-
ність  інформації  та  знань  у  певних  сферах  маркетингу 
щодо  можливостей  нового  обладнання,  нерівномірне 
розміщення  інформації  щодо  потреб  ринку  сільськогос-
подарської  продукції,  обмеження  інформації  щодо  мож-
ливостей отримання  інвестування в дрібне виробництво, 
що призводить до самофінансування фермерів. Для уник-
нення негативних наслідків для фермерських господарств, 
вважаємо  доцільним  врегулювати  положення  Концепції 
на подальший період щодо державної підтримки малого 
й середнього фермерства шляхом інвестування в практику 
й розробку методів ефективної  інтенсифікації  сільського 
господарства.

Основною проблемою в питанні залучення у фермер-
ське господарство інвестицій є норма ст. 3 Закону України 
«Про  фермерське  господарство»,  якою  встановлено  чіт-
кий перелік осіб, які можуть стати членами фермерського 
господарства (а саме особи, які мають родинні відносини). 
А  так, фермер  для  залучення  інвестицій  змушений при-
ймати рішення про реорганізацію свого сімейного підпри-
ємства або об’єднання з іншими фермерами в інші органі-
заційно-правові форми.

Прийняття 17 жовтня 2019 року закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
стимулювання  інвестиційної  діяльності  в  Україні»  [7] 
містить ряд норм, що спрямовані на спрощення порядку 
залучення іноземних інвестицій, у тому числі й для фер-
мерських господарств. Це дуже важливий крок держави, 
оскільки фермерські  господарства, особливо на початко-
вому етапі  своєї діяльності, можуть успішно функціону-
вати лише під час безперервного залучення інвестицій.

Наступною групою в структурі організації агробізнесу 
є  сільськогосподарські  кооперативи й  господарські  това-
риства, які можуть бути як національними, так  і  інозем-
ними або з іноземними інвестиціями. 

Правове  регулювання  організації  та  функціонування 
сільськогосподарських  кооперативів  здійснюється  Зако-
ном  України  «Про  сільськогосподарську  кооперацію» 
в редакції Закону України «Про внесення змін до Закону 
України  «Про  сільськогосподарську  кооперацію»,  також 
положення про особливості здійснення діяльності в орга-
нізаційно-правовій  формі  сільськогосподарського  коопе-
ративу містяться в Цивільному кодексі України, Господар-
ському кодексі України, Законі України «Про кооперацію» 
в редакції від 06 листопада 2014 р. та інших.

Досліджуючи  досвід  Європейського  Союзу,  Л.  Сулі-
менко  й  А.  Киян  зазначають,  що  кооперативна  модель 
ведення бізнесу все більше набирає популярності в євро-
пейських країнах,  залучаючи до участі в таких сільсько-
господарських виробництвах третину від усього місцевого 
населення [8, с. 78]. Для України виробничі кооперативи 
є  також  перспективною  формою  здійснення  сільсько-
господарської  діяльності,  оскільки  дозволяють  дрібним 
виробникам (фермерам) об’єднуватись із метою ефектив-
нішого залучення інвестицій для організації виробництва 
й реалізації сільськогосподарської діяльності.

Перспективи  сільськогосподарських  виробничих 
кооперативів  визначаються  особливостями  цієї  організа-
ційно-правової форми, яка формується таким чином, що 
члени такого кооперативу володіють загальним капіталом, 
на довірчих засадах передають кооперативу свій урожай, 
передають  під  керівництво  кооперативу  повноваження 
щодо  укладання  та  виконання  договорів  сільськогоспо-
дарської  контрактації,  надають  право  розв’язувати  всі 
організаційні  питання  щодо  збуту  своєї  продукції.  Крім 
того,  особливості  створення  та  організації  діяльності 
сільськогосподарських  кооперативів  визначаються  тим 
фактом,  що  учасник  кооперативу  зберігає  можливість 
самостійно ухвалювати рішення з урахуванням специфіки 
своєї земельної ділянки й виду аграрної продукції, на якій 
він спеціалізується.

Таким  чином,  діяльність  сільськогосподарських  коо-
перативів  будується  на  засадах  самоврядування,  під  час 
яких члени сільськогосподарського кооперативу визнача-
ють мету й предмет діяльності конкретного кооперативу, 
формують його органи управління та встановлюють їхню 
компетенцію, саме члени кооперативу безпосередньо вхо-
дять  до  складу  таких  органів  і  шляхом  голосування  на 
їхніх  засіданнях  реалізують  належне  їм  право  голосу,  а 
також контролюють виконання рішень органів управління 
кооперативу [9, с. 28].

Господарські  товариства  у  сфері  виробництва  сіль-
ськогосподарської продукції є найпоширенішою формою 
господарювання після фермерських господарств, як і сіль-
ськогосподарські виробничі кооперативи. Вони представ-
лені переважно у формі товариств з обмеженою відпові-
дальністю [2], які виступають як приватні підприємства. 
Натепер відсутній окремий спеціальний законодавчий акт, 
який би, з врахуванням специфіки сільськогосподарської 
діяльності, регулював би створення та розвиток саме при-
ватних  сільськогосподарських  підприємств.  Отже,  пра-
вове регулювання створення та функціонування сільсько-
господарських  підприємств  здійснюється  відповідно  до 
законодавства, яке загалом регулює всі аспекти здійснення 
господарської  діяльності.  До  таких  нормативних  актів 
відносяться:  Цивільний  кодекс  України,  Господарський 
кодекс України, Закон України ««Про товариства з обме-
женою та додатковою відповідальністю».

Позитивною  рисою  сільськогосподарських  акціонер-
них товариств В. Єрмоленко називає можливість охопити 
майнову участь фактично необмеженої кількості власни-
ків майнових паїв,  тобто практично все населення окре-
мої сільської громади, що сприяє захисту непрацездатних 
осіб, які отримали майновий пай у порядку спадкування 
[10, с. 83]. Своєю чергою позитивною ознакою аграрного 
господарського  товариства  є  використання  земель  сіль-
ськогосподарського  призначення  як  основного  засобу 
виробництва,  а  також  визначення  ефективної  системи 
ведення  сільського  господарства,  здатного  задовольнити 
потреби населення в якісних харчових продуктах і в екс-
порті на світовий ринок конкурентоспроможної сільсько-
господарської продукції [11, с. 56].

Однак,  Закон  України  «Про  акціонерні  товариства» 
й Закон України «Про товариства з обмеженою та додатко-
вою відповідальністю» як основа правового забезпечення 
функціонування сільськогосподарських товариств з обме-
женою  відповідальністю»  та  відсутність  спеціального 
закону, який би враховував специфіку діяльності у сфері 
сільськогосподарської  діяльності,  на  думку  А.  Статівки, 
«створює  значні  ризики  для  належного  функціонування 
сільськогосподарських  товариств  з  обмеженою  відпові-
дальністю,  адже  дозволяє  їхнім  учасникам  відчужувати 
свої частки без необхідності внесення змін до статутного 
капіталу, що може призвести до «вторгнення» в діяльність 
товариств сторонніх осіб і сприяти розвиткові рейдерства, 
феномен  якого  останніми  роками  набуває  загрозливих 
обертів саме в аграрному секторі економіки [11, с. 57].

Крім  того,  складність  у  функціонуванні  сільськогос-
подарських підприємств у  таких організаційно-правових 
формах може зумовлюватись можливістю участі в акціо-
нерному товаристві або в товаристві з обмеженою відпові-
дальністю іноземного суб’єкта. Законодавство не містить 
обмежень,  щодо  участі  іноземних  суб’єктів  у  створені 
й  функціонуванні  господарських  товариств.  Наявність 
іноземного  капіталу  в  сільськогосподарських  підпри-
ємствах  зумовлює  складність  у  можливості  в  повному 
обсязі брати участь у господарській діяльності, насампе-
ред це пов’язано з обігом земель в Україні. Закон України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо обігу  земель  сільськогосподарського призначення» 
також містить  обмеження щодо  набуття  права  власності 
на землі сільськогосподарського призначення іноземними 
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суб’єктами.  Однак,  відповідно  до  Закону  України  «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
стимулювання  інвестиційної діяльності в Україні» все ж 
було внесено зміни в ряд законодавчих актів, що стимулю-
ють  іноземних суб’єктів здійснювати ефективне  інвесту-
вання в сільськогосподарське виробництво.

Третю  групу  суб’єктів  агробізнесу  складають  великі 
агропромислові підприємства, які здійснюють свою діяль-
ність у формі акціонерних товариств та є найбільш зруч-
ними й привабливими для залучення інвестицій. У сучас-
ному розумінні агрохолдинги є виробничою структурою, 
яка  створюється  фінансовими  й  сервісними  організаці-
ями,  які  інвестують  кошти  в  розвиток  інфраструктури 
сільської місцевості, а також використовують орендовані 
землі  [14, с. 36]. Саме тому найбільші сільськогосподар-
ські виробники обирають холдингову структуру організа-
ції та розміщують свої акції на світових фондових біржах.

Окремого  закону,  який  би  регулював  діяльність  саме 
агрохолдингів, в Україні не існує, однак у своїй діяльності 
сільськогосподарські підприємства, які обирають саме таку 
організаційно-правову форму ведення господарської діяль-
ності,  керуються  положеннями  Господарського  кодексу 
України,  Закону  України  «Про  акціонерні  товариства»,  а 
також спеціальним Законом України «Про холдингові ком-
панії в Україні» від 15 березня 2006 р. № 3528-IV [12].

Крім того, ч. 5 ст. 126 Господарського кодексу України 
холдингова компанія визначається як публічне акціонерне 
товариство,  яке  володіє,  користується,  а  також  розпоря-
джається  холдинговими корпоративними пакетами  акцій 
(часток,  паїв)  двох  або  більше  корпоративних  підпри-
ємств  (крім  пакетів  акцій,  що  перебувають  у  державній 
власності  Своєю  чергою,  ст.  1  Закону  «Про  холдингові 
компанії в Україні» закріплює положення, що холдингова 
компанія – це акціонерне товариство, яке володіє, користу-
ється та розпоряджається холдинговими корпоративними 
пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоратив-
них  підприємств.  Отже,  агрохолдингові  компанії  є  спе-
цифічною  формою  володіння  корпоративними  правами, 
за  якої материнська  компанія, маючи контрольний пакет 
акцій  інших  підприємств,  управляє  ними,  контролюючи 
їхню діяльність, при їхньому об’єднанні в єдину організа-
ційно-правову структуру з відповідними метою та цілями 
[15, с. 55].

Позитивними сторонами такої організаційно-правової 
форми,  як  агрохолдинги,  є  створення досить  ефективної 
системи ведення сільського господарства, яка здатна задо-
вольнити не лише потреби населення в якісних харчових 
продуктах, а також забезпечити якісний експорт сільсько-
господарської  продукції  на  світовий  ринок,  зробити  її 
більш конкурентоспроможною.

Конкурентоздатність  як  перевага  агрохолдингової 
форми  організації  господарської  діяльності  може  вира-
жатись у можливості здійснювати виробництво у великих 

обсягах сільськогосподарської продукції та розвиток тех-
нологічно  пов’язаних  із  ним  підприємств  перероблення 
та  торгівлі,  а  також  високий  рівень  диверсифікації 
виробництва,  можливість  залучення  значних  інвестицій 
в основне виробництво, що не під  силу середнім  і дріб-
ним сільськогосподарським підприємствам, централізація 
управління та високий рівень кваліфікації управлінського 
персоналу [13, с. 5].

Однак агрохолдинги мають і недоліки в процесі здій-
снення  господарської  діяльності  у  сфері  сільськогоспо-
дарського виробництва. Так, стрімке нарощування обсягів 
сільськогосподарського виробництва й експорту монокуль-
тур призводить до суттєвих деструктивних змін в аграрній 
сфері. Негативними моментами функціонування агрохол-
дингів на сучасному етапі є незбалансованість пріоритетів 
аграрного й сільського розвитку; високі ризики, пов’язані 
з виконанням ними своїх зобов’язань перед акціонерами 
й  кредиторами;  також  негативно  впливає  монополізація 
агрохолдингами міжнародного ринку торгівлі сільськогос-
подарською продукцією та продовольством.

Висновки. Кожна  із  зазначених  груп  у  структурі 
агробізнесу має ряд переваг і недоліків. Займаючи певну 
ринкову  нішу,  кожен  із  суб’єктів  агробізнесу  забезпечує 
сільськогосподарське  виробництво  сировиною,  продо-
вольством,  кожен  у  своїй  сфері  діяльності  забезпечує 
державу  такими  суспільними  благами,  як  продовольче 
забезпечення  країни,  надає  матеріальні  й  нематеріальні 
можливості  для  відтворення  життєдіяльності  сільських 
територій,  вживає  заходи  щодо  підтримання  екологіч-
ної рівноваги. Перша група − малі організаційно-правові 
форми організації сільськогосподарського виробництва – 
швидше реагує на зміну кон’юнктури ринку з врахуванням 
особливостей  окремих  територій. Друга  група  –  середні 
агровиробники  –  виступають  фундаментом  сільського 
господарства країни в цілому, бо забезпечують найбільші 
обсяги  виробництва продукції  та мають найвищу  зайня-
тість. Третя група суб’єктів агробізнесу − великі підпри-
ємства,  які  мають  високі  показники  ефективності  діяль-
ності  (зокрема,  урожайності)  й  значні  можливості  для 
залучення та використання інвестицій.

Слід  констатувати,  що  держава  за  останні  роки  зро-
била значні кроки в напрямку покращення інвестиційного 
клімату для середнього й великого бізнесу, однак залиша-
ється цілий ряд питань, вирішення яких відкрили більше 
можливостей  для  ефективного  сільськогосподарського 
виробництва, в тому числі для малих організаційно-право-
вих форм агробізнесу. Прийняття спеціалізованих законо-
давчих актів, які б сприяли не лише розвитку агробізнесу 
в Україні, а також визначали конкретні види відповідаль-
ності  за  порушення  та  зловживання  під  час  здійснення 
сільськогосподарської  діяльності  −  забезпечити  чіткіше 
розуміння для вітчизняних та іноземних інвесторів щодо 
правил ведення агробізнесу в Україні.
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Статтю присвячено визначенню значення та можливостей використання природних ресурсів для розвитку територіальних громад. 
Територіальні громади є ключовим елементом держави, від економічного, екологічного, соціального та іншого благополуччя якого зале-
жить благополуччя країни в цілому. Територіальні громади зазвичай реалізують свої повноваження через органи місцевого самовря-
дування, владні повноваження яких спрямовані для вирішення питань, що мають значення для успішного розвитку відповідної тери-
торіальної громади. Зараз в Україні проходить реформа місцевого самоврядування, основною метою якої є децентралізація влади із 
забезпеченням територіальних громад ресурсами та мобілізація їхніх внутрішніх резервів для забезпечення належним рівнем послуг 
відповідне населення. Одним із таких внутрішніх резервів територіальних громад є земля та інші природні ресурси, що знаходяться 
на відповідній території. У роботі проаналізовано нормативно-правове забезпечення можливостей органів місцевого самоврядування 
щодо реалізації повноважень власника природних ресурсів відповідно до норм природоресурсного законодавства. Зроблено висновок, 
що природні ресурси, які знаходяться в комунальній власності територіальних громад, мають значення не лише як природна фунда-
ментальна основа існування територіальної громади та одне із джерел фінансового наповнення їхніх доходів за рахунок оподаткування 
власності та користування землею й іншими природними ресурсами, але і як рекреаційний, оздоровчий, а також туристичний ресурс, що 
виступає основою для розвитку місцевого підприємництва та, відповідно, зростання благополуччя місцевого населення. Акцентовано 
увагу на необхідності впровадження конкретних дій органами місцевого самоврядування у розвитку туристичної привабливості відпо-
відних територій, зокрема в інформаційній сфері, як засобу формування позитивного іміджу відповідних регіонів країни, реклами при-
родничого туристичного потенціалу, екологізації підприємницької діяльності на основі встановлення пріоритету у вирішенні питань про 
надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення суб’єктам підприємництва, що використовують 
природозберігаючі технології, сприяння розвитку підприємницької діяльності, пов’язаної з переробкою відходів, та іншими способами. 

Ключові слова: територіальні громади, місцеве самоврядування, комунальна власність на природні ресурси, розвиток територіаль-
них громад, природні ресурси. 

The article is focused on determining the value and opportunities of using natural resources for the development of territorial communities. 
Territorial communities are the key element of the country, whose economic, environmental, social and other well-being depends on the prosperity 
of the country in the whole. Territorial communities typically exercise their authorities through local self-government agencies whose authoritative 
powers are directed to address issues that are relevant for the successful development of the respective territorial community. Local self-
government reform is currently realized in Ukraine, the main purpose of which is to decentralize the authorities with the provision of territorial 
communities with resources and mobilizing their internal reserves to provide the appropriate level of services to the population. One of such 
internal reserves of territorial communities is land and other natural resources located in the respective territory. The authors of the paper have 
analyzed the regulatory provision of the capacity of local self-government agencies to exercise the powers of the owner of natural resources in 
accordance with the norms of the natural resources legislation. It has been concluded that natural resources, which are in the communal property 
of territorial communities, are important not only as a natural fundamental basis for the existence of a territorial community and one of the sources 
of financial filling of their income through the taxation of property and use of land and other natural resources, but also as a recreational resource, 
health-related and tourism resource, which is the basis for the development of local entrepreneurship and consequently increase the well-being of 
the local population. Particular attention has been paid to the necessity of implementing specific actions by local self-government agencies in the 
development of tourist attractiveness of the respective territories, in particular, in the information sphere as a mean of forming positive image of 
the respective regions of the country, promotion of natural tourist potential, ecologization of entrepreneurial activity on the basis of priority setting 
while resolving issues for providing permission on special use of natural resources of local importance to entrepreneurs who use environmentally 
aware technologies, promoting the development of waste-related business, and by other means.

Key words: territorial communities, local self-government, municipal ownership on natural resources, development of territorial communities, 
natural resources.

Постановка проблеми. Територіальні громади є клю-
човим  елементом  державної  системи  України.  Реформа 
місцевого самоврядування, що наразі проводиться в дер-
жаві, має за мету децентралізацію влади на основі забез-
печення  територіальних  громад  ресурсами  з  одночасною 
мобілізацією  внутрішніх  резервів  територіальних  громад 
для  надання  належного  рівня  послуг  населенню.  Рефор-
мування  місцевого  самоврядування  має  сприяти  спро-
можності  задоволення  потреб  місцевого  населення  шля-
хом  активної  участі  в  соціально-економічному  розвитку 
регіону. Матеріальною та фінансовою основою місцевого 

самоврядування  згідно  зі  ст. 142 Конституції України  [1] 
є  рухоме  і  нерухоме  майно,  доходи  місцевих  бюджетів, 
інші  кошти,  земля,  природні  ресурси,  що  є  у  власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, 
а також об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають 
в управлінні районних  і обласних рад. Природні ресурси 
є  найбільш  стабільною  основою  існування  відповідної 
територіальної  громади,  оскільки  вони  безпосередньо 
прив’язані  до  місцевості.  Їх  раціональне  використання 
має стати основою формування дохідної частини місцевих 
бюджетів та, відповідно, процвітання місцевого населення.
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Оцінка стану літератури.  Значення  природних 
ресурсів для розвитку місцевого самоврядування певним 
чином було розглянуто в правовій літературі. Ю. Бокови-
кова у своїй роботі особливу увагу акцентувала на необ-
хідності вирішення питання взаємодії органів державної 
влади, що володіють кадастровою  інформацією, та орга-
нів  місцевого  самоврядування  для  збільшення  ефектив-
ності використання природних ресурсів [2, с. 68]. Разом із 
тим авторка не надає характеристику шляхів збільшення 
ефективності  використання  природних  ресурсів  орга-
нами місцевого  самоврядування. У роботі Н. Камінської 
розглянуто  значення  самого  місцевого  самоврядування 
як  певного  повноваження,  наданого  Основним  законом 
країни її територіальним громадам. Окремі напрями роз-
витку країни були розглянуті в роботах деяких науковців, 
зокрема, В. Сафіулліна розглядала ресурсну базу України 
для  розвитку  туризму  та  дії  держави  в  цьому  напрямі, 
проте  поза  увагою  дослідження  авторки  залишились  дії 
органів місцевого самоврядування як суб’єктів, спромож-
них на сприяння розвитку туризму в регіонах країни. 

Мета та завдання.  Метою  статті  є  визначення  ролі 
природних  ресурсів  у  розвитку  територіальних  громад 
та шляхів  оптимізації  використання  природних  ресурсів 
для  забезпечення  матеріальної  та  фінансової  спромож-
ності  місцевого  самоврядування  територіальних  громад. 
Відповідно  до  мети  були  сформульовані  такі  завдання: 
визначити  нормативно-правове  забезпечення  суб’єктної 
можливості реалізації територіальними громадами право-
мочностей щодо природних ресурсів; проаналізувати нор-
мативно-правове забезпечення можливостей територіаль-
них громад бути власниками окремих природних ресурсів 
та  реалізовувати  щодо  них  повноваження  управління; 
визначити  перспективні  можливості  використання  при-
родних ресурсів для забезпечення матеріальної та фінан-
сової  спроможності місцевого  самоврядування  територі-
альних громад.

Виклад основного матеріалу.  Розглянемо  пра-
вове  забезпечення  діяльності  територіальних  громад  як 
суб’єктів  правовідносин  взагалі  та  суб’єктів  права  влас-
ності  на  природні  ресурси  зокрема.  Територіальні  гро-
мади, виходячи зі змісту статті 140 Конституції України, – 
це  жителі  села  чи  добровільного  об’єднання  у  сільську 
громаду  жителів  кількох  сіл,  селища  та  міста,  наділені 
правом  місцевого  самоврядування шляхом  самостійного 
вирішення питань місцевого значення в межах Конститу-
ції і законів України. 

Цивільний кодекс України [3] у ч. 2 ст. 2 відносить тери-
торіальні  громади  до  самостійних  учасників  цивільних 
правовідносин, які діють на рівних правах з іншими учас-
никами  цивільних  правовідносин.  Згідно  зі  ст.  172  того 
ж  кодексу  територіальні  громади  набувають  і  здійсню-
ють цивільні  права  та  обов’язки  через  органи місцевого 
самоврядування в межах їхньої компетенції, встановленої 
законом.  Закон  України  «Про  місцеве  самоврядування 
в Україні» [4] у ст. 6 територіальну громада села, селища, 
міста визначає як первинного суб’єкта місцевого самовря-
дування, основного носія його функцій і повноважень.

Місцеве  самоврядування,  як  вважає  Н.  Камінська, 
є  організаційною  формою  здійснення  населенням  влади 
на  місцях,  що  покликана  забезпечити  самостійне  (під 
свою відповідальність) вирішення громадянами, які про-
живають у межах територіальної одиниці, питань місце-
вого значення, виходячи з інтересів населення, історичних 
і місцевих традицій [5, с. 11]. Назване визначення характе-
ризує місцеве самоврядування як форму діяльності тери-
торіальних громад. На основі викладеного слід зазначити, 
що  територіальні  громади  є  суб’єктами  правовідносин, 
зокрема відносин власності, які реалізують свої правомоч-
ності через діяльність органів місцевого самоврядування.

Частина  3  статті  16  Закону  України  «Про  місцеве 
самоврядування в Україні» практично дублює положення 

вищеназваної  статті  142  Основного  закону  України  про 
те,  що  матеріальною  і  фінансовою  основою  місцевого 
самоврядування  є  рухоме  і  нерухоме майно,  доходи міс-
цевих  бюджетів,  інші  кошти,  земля,  природні  ресурси, 
що  є  в  комунальній  власності  територіальних  громад 
сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої 
спільної  власності, що  перебувають  в  управлінні  район-
них і обласних рад.

Як  справедливо  підкреслює  Ю.  Боковикова,  серед 
переліку інших ресурсів територіальних громад природні 
вирізняються  тим,  що  вони:  існують  як  такі  (земельні, 
водні, лісові, мінерально-сировинні тощо) незалежно від 
фінансових  впливів/субвенцій,  дотацій,  грантів  тощо, 
завжди  «прив’язані»,  належать  до  території,  мають  про-
сторові  ознаки,  не  мігрують,  на  відміну  від  кадрових, 
людських, переважно відносяться до ресурсів, що складно 
відновити,  вичерпуються,  змінюють  якість  у  залежності 
від умов використання [2, с. 67].

Розглянемо більш детально положення основних при-
родоресурсних законів щодо прав територіальних громад 
на відповідні природні ресурси.

Земельний  кодекс України  [6]  у  статті  83  до  земель 
комунальній  власності  відносить:  усі  землі  в  межах 
населених  пунктів,  крім  земельних  ділянок  приватної 
та  державної  власності,  а  також  земельні  ділянки,  на 
яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухо-
мого майна комунальної  власності незалежно від місця 
їх розташування.

Лісовий кодекс України [7] у статтях 9 та 11 зазначає, 
що  у  комунальній  власності  перебувають  ліси  в  межах 
населених пунктів, крім лісів, що перебувають у держав-
ній  або приватній  власності,  а  також й  інші  ліси,  набуті 
або  віднесені  до  об’єктів  комунальної  власності  в  уста-
новленому законом порядку. Право комунальної власності 
на  ліси  набувається  під  час  розмежування  в  установле-
ному  законом  порядку  земель  державної  і  комунальної 
власності,  а  також  шляхом  передачі  земельних  ділянок 
з державної власності в комунальну та з інших підстав, не 
заборонених законом.

Водний  кодекс  України  [8]  у  статті  6  зазначає,  що 
води (водні об’єкти) є виключно власністю Українського 
народу  і  надаються  тільки  у  користування.  Український 
народ  здійснює  право  власності  на  води  (водні  об’єкти) 
через  Верховну  Раду  України,  Верховну  Раду  Автоном-
ної Республіки Крим і місцеві ради. До відання сільських, 
селищних, міських та районних у містах рад у галузі регу-
лювання водних відносин на їхній території ст. 10 того ж 
кодексу віднесено: здійснення заходів щодо раціонального 
використання й охорони вод та відтворення водних ресур-
сів; контроль за використанням і охороною вод та відтво-
ренням водних ресурсів; установлення правил загального 
користування водними об’єктами; обмеження, тимчасова 
заборона  (зупинення)  діяльності  підприємств  та  інших 
об’єктів у разі порушення ними вимог водного законодав-
ства в межах своєї компетенції та ін.

Законом  України  «Про  природно-заповідний  фонд 
України»  [9]  статтею  4  до  об’єктів  природно-заповід-
ного фонду, що можуть перебувати не лише в державній, 
але  й  в  інших  формах  власності,  віднесено:  регіональні 
ландшафтні парки, зони – буферна, антропогенних ланд-
шафтів,  регульованого  заповідного  режиму  біосферних 
заповідників,  землі  та  інші  природні  ресурси,  включені 
до  складу,  але  не  надані  національним  природним  пар-
кам,  заказники,  пам’ятки  природи,  заповідні  урочища, 
ботанічні  сади,  дендрологічні  парки,  зоологічні  парки 
та парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва.

Кодекс  України  про  надра  [10]  у  статті  4  відносить 
надра до об’єкту виключної власності Українського народу, 
який надається тільки у користування. Український народ 
здійснює право власності на надра через Верховну Раду 
України,  Верховну  Раду  Автономної  Республіки  Крим 
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і місцеві  ради. У  статті  10 до відання  сільських,  селищ-
них,  міських  та  районних  рад  і  рад  об’єднаних  терито-
ріальних  громад на  їхній  території  у порядку віднесено: 
погодження надання надр у користування з метою геоло-
гічного  вивчення,  розробки  родовищ  корисних  копалин 
місцевого значення; реалізація місцевих програм розвитку 
мінерально-сировинної бази, раціонального використання 
та охорони надр; обмеження діяльності підприємств, уста-
нов, організацій і громадян у випадках і в порядку, перед-
бачених  цим  Кодексом;  здійснення  контролю  за  вико-
ристанням  та  охороною  надр;  вирішення  інших  питань 
у  сфері  регулювання  гірничих  відносин  у  межах  своєї 
компетенції.

На підставі аналізу чинного природоресурсного зако-
нодавства  можна  зробити  висновок,  що  до  природних 
ресурсів,  які  належать  до  комунальної  форми  власності 
територіальних громад, відноситься значна частина при-
родного  багатства  країни. Незважаючи  на  те, що  окремі 
природні  ресурси  перебувають  виключно  у  власності 
Українського народу, такі як води та надра, разом із цим 
територіальні громади в особі органів місцевого самовря-
дування мають певні права щодо управління у сфері вико-
ристання та охорони цих природних ресурсів.

Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування 
в  Україні»  органам  місцевого  самоврядування  надано 
певне коло повноважень у сфері регулювання земельних 
та  інших  природоресурсних  відносин,  зокрема:  затвер-
дження  ставок  земельного  податку;  вирішення  питань 
про надання дозволу на спеціальне використання природ-
них ресурсів місцевого значення, а також про скасування 
такого дозволу; прийняття рішень про організацію тери-
торій  і  об’єктів  природно-заповідного  фонду  місцевого 
значення  та  інших  територій,  що  підлягають  особливій 
охороні; внесення пропозицій до відповідних державних 
органів щодо  оголошення  природних  та  інших  об’єктів, 
що  мають  екологічну,  історичну,  культурну  або  наукову 
цінність,  пам’ятками  природи,  історії  або  культури,  які 
охороняються законом, прийняття рішень про оголошення 
в  місцях  масового  розмноження  та  вирощування  потом-
ства дикими тваринами «сезону тиші» з обмеженням гос-
подарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного 
світу тощо [4].

Україна є унікальною за своїм географічним розташу-
ванням,  вона  знаходиться  в  самому  центрі  Європи,  має 
унікальні  природно-кліматичні  умови,  значну  кількість 
природних,  історичних  та  інших  значущих  пам’яток, 
має  потужний  туристичний  потенціал.  Всі  ці  позитивні 
фактори  мають  бути  задіяні  для  забезпечення  економіч-
ного зростання як окремих її територіальних громад, так 
і країни загалом. Слід зазначити, що забезпечення природ-
ними ресурсами територіальних громад є різноманітним, 
і в тому, чим багата одна територіальна громада, інша від-
чуває крайню недостатність. Разом із цим значна кількість 
територіальних  громад  не  усвідомлює  свої  потенційні 
можливості  залучення  існуючих  природних  багатств  до 
об’єктів,  що  мають  туристичну  привабливість.  Необхід-
ною  умовою  визначення  можливості  розвитку  того  чи 
іншого різновиду туризму є визначення тих об’єктів, які 
мають туристичний потенціал, а для цього необхідно про-
вести  суцільну  інвентаризацію  тих  ресурсів, що  станов-
лять матеріальну основу діяльності місцевого самовряду-
вання відповідних територіальних громад. Також важливо 
для  органів  місцевого  самоврядування  мати  доступ  до 
даних  державних  природоресурсних  кадастрів  для  без-
перешкодного та своєчасного отримання інформації щодо 
природних  ресурсів,  їхніх  кількісних,  якісних  та  інших 
особливостей. 

Розрізняють  такі  види  туризму: міський  туризм;  еко-
логічний  (зелений);  етнічний;  сільський;  культурно-піз-
навальний;  подієвий;  медичний,  лікувально-оздоровчий; 
гірський,  спортивний,  велосипедний;  пригодницький, 

активний,  інші  види  туризму.  Необхідність  розвитку 
в’їзного та внутрішнього туризму зумовлена об’єктивною 
потребою  збереження  навколишнього  середовища,  при-
родних ресурсів, культурної спадщини, людського потен-
ціалу та його духовності, розв’язання проблем зайнятості 
та  безробіття, що  є  сьогодні  актуальним для малих міст 
України [11]. 

Висновки. Як  висновок  слід  зазначити  таке:  зна-
чення природних  ресурсів  для  забезпечення життєдіяль-
ності територіальних громад не може бути переоціненим. 
По-перше,  природні  ресурси,  насамперед  земля,  є  осно-
вною  природною  фундаментальною  основою  для  існу-
вання  територіальної  громади,  є  основним  територіаль-
ним  базисом  для  здійснення  землеустрою  відповідних 
адміністративно-територіальних одиниць, здійснення міс-
тобудівної  діяльності,  розміщення  об’єктів  нерухомості 
тощо. По-друге, природні ресурси, що належать відповід-
ній територіальній громаді, є основою фінансового напо-
внення  доходів  територіальної  громади  за  рахунок  опо-
даткування  власності  та  користування  землею й  іншими 
природними ресурсами. По-третє, природні ресурси пови-
нні  якомога  ефективніше  бути  залучені  до  сфери  утво-
рення місцевих  доходів  не  лише  як  засіб  оподаткування 
власників та користувачів, але і як рекреаційний, оздоров-
чий,  а  також  туристичний ресурс, що  виступає  основою 
для розвитку місцевого підприємництва та зростання бла-
гополуччя місцевого населення.

Одним  зі  шляхів  оптимізації  використання  природ-
них ресурсів для забезпечення матеріальної та фінансової 
спроможності місцевого самоврядування територіальних 
громад є створення на їхній основі туристично привабли-
вих об’єктів. Звісно, не кожна територіальна громада має 
такі  природні  ресурси,  що  мають  загальнодержавне  чи 
міжнародне  значення,  разом  із  цим  природне  багатство 
країни дозволяє значній кількості територіальних громад 
використовувати природні ресурси як привабливий рекре-
аційний та  туристичний ресурс. Органи місцевого само-
врядування для забезпечення використання свого природ-
ного потенціалу мають провести певну роботу, зокрема:

–  Вирішити  проблему  обліку  природних  ресурсів 
шляхом  обов’язкового  визначення  всіх  без  винятку  меж 
населених  пунктів  як  місця  розташування  природних 
ресурсів  територіальної  громади,  а  також  закріплення 
в  чинному  законодавстві  положень  щодо  отримання 
інформації  з  природних  кадастрів  органами  місцевого 
самоврядування  [2,  с.  71].  Необхідно  також  провести 
певну «інвентарізацію» природних ресурсів з метою вияв-
лення тих, що мають рекреаційний, оздоровчий та, відпо-
відно, туристичний потенціал.

–  Забезпечити  інформаційну  підтримку  місцевих 
природних ресурсів як туристично привабливих об’єктів 
через:  проведення  широкої  рекламної  діяльності  щодо 
існуючих пам’яток природи, інших територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду загальнодержавного і місце-
вого значення, які можуть викликати інтерес як внутріш-
ніх,  так  й  іноземних  туристів;  створення  інформаційно-
довідкових систем у сфері туризму; активізацію реклами 
через  вітчизняні  та  світові  соціальні  мережі;  інформа-
ційно-рекламне  забезпечення  інвестування  сфер  підпри-
ємницької діяльності, пов’язаної з відвідуванням природ-
них туристичних об’єктів.

–  Здійснення  міжнародного  та  міжрегіонального 
співробітництва шляхом участі в міжрегіональних та між-
державних  організаціях,  які  сприяють  інформаційному, 
досвідному та іншому обміну, реалізації спільних інтере-
сів щодо розвитку туризму тощо.

–  Запровадження  режиму  пільгового  оподаткування 
щодо земельного податку, місцевих податків і зборів для 
суб’єктів підприємництва, що запроваджують ресурсозбе-
рігаючі, природовідновлювальні технології у свою діяль-
ність та ін.
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–  Забезпечення  належної  якості  довкілля  через:  вста-
новлення  пріоритету  у  вирішенні  питань  про  надання 
дозволу  на  спеціальне  використання  природних  ресурсів 
місцевого значення суб’єктам підприємництва, що викорис-
товують природозберігаючі  технології;  організація  терито-
рій  і  об’єктів  природно-заповідного  фонду  місцевого  зна-
чення та інших територій, що підлягають особливій охороні 
та мають значення як об’єкти туризму; внесення пропозицій 
до  відповідних державних органів щодо оголошення при-
родних та інших об’єктів, що мають екологічну та іншу цін-

ність, пам’ятками природи з метою залучення цих об’єктів 
до  туристично  привабливих;  обмеження  господарської 
діяльності, а також добування диких тварин з метою спри-
яння їх розмноженню; сприяння розвитку підприємницької 
діяльності, пов’язаної з переробкою відходів тощо.

Перспективами подальших досліджень  є  визна-
чення напрямів взаємодії органів державної влади та орга-
нів  місцевого  самоврядування  щодо  сприяння  розвитку 
туризму  на  основі  використання  природного  потенціалу 
регіонів країни.
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДСУДНОСТІ ТА СТРОКІВ ВИРІШЕННЯ  
АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ, ПОВ’ЯЗАНИХ  

ІЗ ПРОХОДЖЕННЯМ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

FEATURES OF JURISDICTION AND TERMS OF RESOLVING ADMINISTRATIVE CASES, 
RELATED TO PUBLIC SERVICE IN UKRAINE

Аблов Є.В.,
здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук 

Науково-дослідного інституту публічного права

У статті визначено, що особливостями підсудності та строків вирішення адміністративних справ, пов’язаних із проходженням публіч-
ної служби в Україні, є те, що: 1) за предметною юрисдикцією адміністративних судів, адміністративні справи, пов’язані із проходженням 
публічної служби в Україні, підсудні окружним адміністративним судам; 2) територіальна підсудність адміністративних справ, пов’язаних із 
проходженням публічної служби в Україні, вирішується за загальним правилом за вибором позивача; 3) адміністративні справи, пов’язані із 
проходженням публічної служби в Україні, є справами незначної складності, отже, вирішуються в порядку спрощеного судового проваджен-
ня, суд розглядає такі справи протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів із дня відкриття провадження у справі; 4) судове 
рішення у справах, пов’язаних із проходженням публічної служби, виконується в найкоротші й оптимальні строки з метою відновлення прав і 
законних інтересів публічних службовців та суб’єктів їх призначення. Наголошено, оскільки адміністративні справи, пов’язані із проходженням 
публічної служби в Україні, є справами незначної складності, то вони вирішуються в порядку спрощеного судового провадження, суд роз-
глядає такі справи протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів із дня відкриття провадження у справі. З’ясовано, що немож-
ливий спрощений розгляд таких категорій справ: щодо оскарження нормативно-правових актів, за винятком випадків, визначених Кодексом 
адміністративного судочинства України; щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень, якщо позивач заявив 
вимогу про компенсування шкоди, завданої такими рішеннями, діями чи бездіяльністю, у сумі, що перевищує 500 розмірів прожиткового міні-
муму для працездатних осіб; про примусове відчуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів 
суспільної необхідності; щодо оскарження рішення суб’єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про 
стягнення грошових коштів у сумі, що перевищує 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ключові слова: адміністративне судочинство, докази, законні інтереси, підсудність, права, предмет, проходження публічної служби, 
публічна служба, публічний службовець, публічно-правовий спір, служба, суб’єкт владних повноважень.

The article determines that the peculiarities of the jurisdiction and time limits of administrative cases related to the passage of public service in 
Ukraine are that: 1) within the substantive jurisdiction of administrative courts, administrative cases related to the passage of public service in Ukraine are 
the responsibility of district administrative courts; 2) the territorial jurisdiction of administrative cases related to the passage of public service in Ukraine 
is decided by a general rule at the choice of the claimant; 3) administrative cases related to the public service in Ukraine are cases of minor complexity, 
respectively, resolved in the order of simplified court proceedings, in which the court considers such cases within a reasonable period, however, not 
more than sixty days from the date of opening of the case; 4) the court decision in the cases related to the passing of public service is executed in 
the shortest and most optimal terms in order to restore the rights and legitimate interests of the public servants and the subjects of their appointment. 
It is emphasized that’since administrative cases related to public service in Ukraine are cases of minor complexity, they are resolved in the order of 
simplified court proceedings, in which the court considers such cases with in a reasonable time, however, not more than sixty days from the date of 
opening the proceedings in business. It is found that the following categories of cases can not be simplified: appeal of normative legal acts, except in 
cases determined by the CAS of Ukraine; to appeal against the decisions, actions and omissions of an authority subject if the claim ant has claimed 
compensation for damages caused by such decisions, actions or omissions in the amount exceeding 500 subsistence allowances for able-bodied 
persons; about the compulsory alienation of the land plot and other objects of immovable property on it, for reasons of public necessity; to appeal against 
the decision of the authority subject to which they may claim a claim for cash in excess of 500 subsistence levels for able-bodied persons.

Key words: administrative proceedings, evidence, legitimate interests, jurisdiction, rights, subject matter, passing public service, public 
service, public servant, public law dispute, service, subject of authority.

Актуальність теми. У  сучасний  період  державотво-
рення,  здійснення  реформ,  зокрема  й  судової,  виникла 
необхідність  чіткого  розмежування  повноважень  суду 
щодо  розгляду  та  вирішення  адміністративних  справ 
визначеною судовою ланкою. Проблема визначення пред-
метної підсудності адміністративних справ дедалі більше 
привертає увагу науковців та практиків. Інтерес до зазна-
ченої  теми  зумовлений  частими  змінами  законодавства, 
складнощами  в  застосуванні  норм  права,  відсутністю 
єдності судової практики, яка б дозволяла чітко визначати 
предметну підсудність адміністративних справ. Сьогодні 
на  порядку  денному  стоять  все нові  й  нові  питання про 
предметну підсудність адміністративних справ, які потре-
бують  урегулювання  на  законодавчому  рівні.  На  жаль, 
сучасних  ґрунтовних  комплексних  і  системних  дослі-
джень щодо визначення та розмежування предметної під-
судності адміністративних справ немає [2, с. 25].

Також  існують  проблеми  під  час  визначення  підсуд-
ності  адміністративних  справ,  пов’язаних  із  проходжен-
ням публічної служби в Україні. Водночас наукова спіль-
нота все частіше наполягає на зміненні строків вирішення 
таких  категорій  адміністративних  справ, що  підкреслює 
актуальність дослідження.

Огляд останніх досліджень. Публічна  служба  була 
предметом  дослідження  багатьох  науковців,  адміністра-
тивне судочинство у справах, пов’язаних із проходженням 
публічної  служби  в  Україні,  досліджували  й  удоскона-
лювали В. Бевзенко, Н. Берлач, Р. Ботвінов, О. Булгаков, 
В.  Васильківська,  В.  Галунько,  Н.  Гладка,  О.  Губанов, 
Ю.  Дорохіна,  М.  Іншин,  М.  Карпа,  І.  Качур,  О.  Когут, 
А.  Комзюк,  О.  Коропатов,  О.  Корчинський,  В.  Косик, 
Л. Кошелева, Р. Куйбіда, В. Поплавський, К. Тимошенко, 
Н. Хлібороб, М. Цуркан, Н. Янюк та інші. Водночас комп-
лексного  дослідження  адміністративного  судочинства 
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у справах, пов’язаних із проходженням публічної служби 
в Україні, досі немає, що й зумовлює актуальність дослі-
дження цієї наукової площини.

Мета статті полягає в  тому, щоб на основі комплек-
сного дослідження адміністративно-процесуальних норм, 
а  також  позицій  учених-адміністративістів  і  практики 
діяльності  публічних  службовців  розкрити  особливості 
підсудності та строків вирішення адміністративних справ, 
пов’язаних із проходженням публічної служби в Україні.

Виклад основних положень. Вирішуючи питання про 
визначення юрисдикції адміністративних судів щодо адмі-
ністративних справ, суди повинні враховувати, що Кодекс 
адміністративного  судочинства  України  (далі  –  КАС 
України)  встановлює  такі  правила  відмежування  адмі-
ністративної  юрисдикції  від  інших  видів  юрисдикції: 
понятійно-функціональне,  тобто  визначення  адміністра-
тивної справи, що наведене в п. 1 ч. 1 ст. 3 КАС України; 
визначення видів публічних правовідносин (управлінські 
правовідносини  та  правовідносини,  пов’язані  з  публіч-
ним формуванням суб’єкта владних повноважень), зазна-
чених у ч. 1  ст. 17 КАС України; встановлення переліку 
публічно-правових спорів, що підпадають під юрисдикцію 
адміністративних судів (ч. 2 ст. 17 КАС України); встанов-
лення переліку публічно-правових справ, що не належать 
до предмета адміністративної юрисдикції (ч. 3 ст. 17 КАС 
України) [4].

Кодексом  адміністративного  судочинства  України 
визначено категорії справ, на які поширюється юрисдик-
ція  адміністративних  судів.  Юрисдикція  адміністратив-
них  судів  поширюється  на  справи  в  публічно-правових 
спорах,  зокрема  у  спорах  щодо  прийняття  громадян  на 
публічну службу,  її проходження,  звільнення  з публічної 
служби [4]. Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 17 КАС України, компе-
тенція адміністративних судів поширюється на публічно-
правові  спори  щодо  прийняття  громадян  на  публічну 
службу,  її  проходження,  звільнення  з  публічної  служби. 
У п. 15 ч. 1 ст. 3 КАС України через види публічної служби 
визначено її поняття [9].

Варто мати на увазі, що вказана категорія спорів відріз-
няється від інших трудових спорів спеціальним суб’єктом 
таких  відносин  –  службовцем  публічної  служби.  Тому, 
вирішуючи питання, до якого суду звертатись, адміністра-
тивного чи загального, варто визначити суб’єктний склад 
таких  відносин.  У  цьому  допоможе  постанова  Великої 
палати Верховного Суду  від  27  лютого  2019  р.  у  справі 
№  815/6096/17,  у  якій  викладена  позиція,  згідно  з  якою 
за надання спору статусу публічно-правового щодо вказа-
них правовідносин необхідно встановити наявність таких 
підстав: 1) чи проходила особа конкурс на заняття вакант-
ної посади; 2) чи складала така особа присягу посадової 
особи;  3)  чи  присвоювався  їй  ранг  у  межах  відповідної 
категорії посад [6; 3; 11].

Крім  того,  Велика  палата  Верховного  Суду  зазна-
чила,  які  трудові  спори  не  належать  до  цієї  категорії:  
а) керівників та інших працівників державних і комуналь-
них  підприємств,  установ  і  організацій;  б)  працівників, 
які працюють за трудовим договором у державних орга-
нах  і  органах  місцевого  самоврядування;  в)  працівників 
бюджетних установ та ін. [6; 3; 11].

Варто мати на увазі, що навіть якщо стороною спору 
є  орган  державної  влади  або  орган  місцевого  самовря-
дування,  проте  такий  орган  у  спірних  правовідносинах 
виступає не як суб’єкт владних повноважень,  а  як робо-
тодавець у трудових відносинах, то такий спір підсудний 
загальним судам  і  вирішується  за правилами цивільного 
судочинства [6; 3; 11].

Щодо  розмежування  предметної  юрисдикції  адмі-
ністративних  судів,  то  ст.  20 КАС України  визначає, що 
місцевим  загальним  судам  як  адміністративним  судам 
підсудні:  1)  адміністративні  справи щодо рішень,  дій чи 
бездіяльності  суб’єктів  владних  повноважень  у  справах 

про  притягнення  до  адміністративної  відповідальності; 
2)  адміністративні  справи,  пов’язані  з  виборчим  проце-
сом чи процесом референдуму; 3) адміністративні справи, 
пов’язані  з  перебуванням  іноземців  і  осіб  без  громадян-
ства на території України; 4) адміністративні справи щодо 
рішень,  дій  чи  бездіяльності  державного  виконавця  чи 
іншої посадової особи державної виконавчої служби щодо 
виконання ними рішень судів; 5)  адміністративні справи 
щодо оскарження рішень Національної  комісії  з  реабілі-
тації  у правовідносинах, що виникли на підставі  Закону 
України  «Про  реабілітацію  жертв  репресій  комуністич-
ного  тоталітарного  режиму  1917–1991  рр.».  Окружним 
адміністративним  судам  підсудні  всі  адміністративні 
справи, крім визначених ч. 1 ст. 20 КАС України [4].

За  предметною юрисдикцією  адміністративних  судів 
адміністративні  справи,  пов’язані  із  проходженням 
публічної  служби  в  Україні,  підсудні  окружним  адміні-
стративним судам.

Щодо  територіальної  юрисдикції,  то  відповідно  до 
ст.  25  КАС  України,  адміністративні  справи  стосовно 
оскарження  індивідуальних  актів,  а  також  дій  чи  безді-
яльності  суб’єктів  владних  повноважень,  які  ухвалені 
(учинені,  допущені)  стосовно  конкретної  фізичної  чи 
юридичної  особи  (їх  об’єднань),  вирішуються  за  вибо-
ром позивача адміністративним судом за зареєстрованим 
у  встановленому  законом  порядку  місцем  проживання 
(перебування, знаходження) цієї особи-позивача або адмі-
ністративним  судом  за  місцезнаходженням  відповідача, 
крім випадків, визначених законодавством [4].

Отже,  територіальна  підсудність  адміністративних 
справ,  пов’язаних  із  проходженням  публічної  служби 
в Україні, вирішується за загальним правилом за вибором 
позивача.

Щодо  строків  вирішення  адміністративних  справ, 
пов’язаних із проходженням публічної служби в Україні, 
найперше варто вказати, що ст. 122 КАС України визна-
чає строк звернення до адміністративного суду, відповідно 
до ч. 5 цієї статті, для звернення до суду у справах щодо 
прийняття громадян на публічну службу, її проходження, 
звільнення з публічної служби встановлюється місячний 
строк [4].

Відлік указаного строку починається із дня, коли особа 
дізналася  або  повинна  була  дізнатися  про  порушення 
своїх  прав. Тобто  початок  перебігу  строку  визначається, 
виходячи  не  тільки  з  безпосередньої  обізнаності  особи 
про  факти  порушення  її  прав,  а  й  об’єктивної  можли-
вості цієї особи знати про ці факти. Наприклад, не видача 
наказу про звільнення та не ознайомлення з його змістом 
не є перешкодою для своєчасного звернення до суду, якщо 
особі було видано трудову книжку [11].

У цих справах варто зазначити позицію членів Науково-
консультативної ради при Вищому адміністративному суді 
України, які вважають, що застосування ст. 99 КАС Укра-
їни  в  публічних  спорах  про  стягнення  заробітної  плати 
(суддівської  винагороди,  грошового  забезпечення  тощо) 
у  разі  порушення  законодавства про оплату праці,  отже, 
обмеження права на звернення до суду місячним строком 
призведе до дискримінації державних службовців за озна-
кою  місця  роботи,  оскільки  працівники  інших  установ 
і організацій, на яких не поширюється ст. 99 КАС України, 
можуть захистити своє право безстроково [1].

Адміністративне  судочинство  здійснюється  за прави-
лами, передбаченими КАС України, у порядку позовного 
провадження  (загального  або  спрощеного).  Спрощене 
позовне  провадження  призначене  для  розгляду  справ 
незначної складності й інших справ, для яких пріоритет-
ним є швидке вирішення справи [4].

Згідно  з  КАС  України,  справами  незначної  складності 
є  справи  щодо  прийняття  громадян  на  публічну  службу, 
її  проходження,  звільнення  з  публічної  служби,  окрім 
справ, у яких позивачами є службові особи, які у значенні  
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Закону України «Про запобігання корупції» займають відпо-
відальне й особливо відповідальне становище [4].

Водночас  у  будь-якому  разі  неможливий  спрощений 
розгляд  таких  категорій  справ: щодо оскарження норма-
тивно-правових  актів,  за  винятком  випадків,  визначених 
КАС України; щодо оскарження рішень, дій та бездіяль-
ності  суб’єкта  владних  повноважень,  якщо  позивач  зая-
вив  вимогу  про  компенсування  шкоди,  завданої  такими 
рішеннями,  діями  чи  бездіяльністю,  у  сумі,  що  переви-
щує 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездат-
них  осіб;  про  примусове  відчуження  земельної  ділянки, 
інших  об’єктів  нерухомого майна, що  на  ній  розміщені, 
з  мотивів  суспільної  необхідності;  щодо  оскарження 
рішення суб’єкта владних повноважень, на підставі якого 
ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових 
коштів у сумі, що перевищує 500 розмірів прожиткового 
мінімуму  для  працездатних  осіб.  Відповідач  може  запе-
речити  проти  спрощеного  розгляду  справи.  Залежно  від 
обґрунтованості, суд його заперечення відхиляє або задо-
вольняє і призначає розгляд справи за правилами загаль-
ного позовного провадження та заміну засідання для роз-
гляду справи по суті підготовчим засіданням [4; 5].

Суд розглядає справи за правилами спрощеного позо-
вного  провадження  протягом  розумного  строку,  але  не 
більше  шістдесяти  днів  із  дня  відкриття  провадження 
у справі [4]. Підготовче засідання під час розгляду справи 
за правилами спрощеного позовного провадження не про-
водиться. Якщо  для  розгляду  справи  в  порядку  спроще-
ного позовного провадження відповідно до КАС України 
судове засідання не проводиться, процесуальні дії, строк 
вчинення яких, відповідно до цього Кодексу, обмежений 
першим  судовим  засіданням  у  справі,  можуть  вчиня-
тися  протягом  тридцяти  днів,  а  у  випадках,  визначених 
ст. 263 КАС України, – протягом п’ятнадцяти днів із дня 
відкриття провадження у справі [4].

Негайно  виконуються  рішення  суду  про:  1)  прису-
дження  виплати  пенсій,  інших  періодичних  платежів  із 

Державного  бюджету  України  або  позабюджетних  дер-
жавних фондів – у межах суми стягнення за один місяць; 
2) присудження виплати заробітної плати, іншого грошо-
вого утримання у відносинах публічної служби – у межах 
суми стягнення за один місяць; 3) поновлення на посаді 
у відносинах публічної служби [4].

Отже,  оскільки  адміністративні  справи,  пов’язані  із 
проходженням  публічної  служби  в  Україні  є  справами 
незначної  складності,  то  вони  вирішуються  в  порядку 
спрощеного  судового  провадження,  суд  розглядає  такі 
справи протягом розумного строку, але не більше шістде-
сяти днів із дня відкриття провадження у справі. 

Одним  із  принципів  вирішення  адміністративних 
справ,  пов’язаних  із  проходженням  публічної  служби 
в Україні, є негайність виконання судового рішення, судове 
рішення  у  таких  категоріях  справ  виконується  в  най-
коротші  й  оптимальні  строки  з метою  відновлення  прав 
ізаконних інтересів публічних службовців та суб’єктів їх 
призначення.

Особливостями підсудності та строків вирішення адмі-
ністративних справ, пов’язаних із проходженням публічної 
служби в Україні, є те, що: 1) за предметною юрисдикцією 
адміністративних  судів,  адміністративні  справи,  пов’язані 
із  проходженням  публічної  служби  в  Україні,  підсудні 
окружним  адміністративним  судам;  2)  територіальна  під-
судність адміністративних справ, пов’язаних із проходжен-
ням публічної служби в Україні, вирішується за загальним 
правилом за вибором позивача; 3) адміністративні справи, 
пов’язані  із  проходженням  публічної  служби  в  Укра-
їні,  є  справами  незначної  складності,  отже,  вирішуються 
в порядку спрощеного судового провадження, суд розгля-
дає такі справи протягом розумного строку, але не більше 
шістдесяти  днів  із  дня  відкриття  провадження  у  справі; 
4) судове рішення у справах, пов’язаних із проходженням 
публічної служби, виконується в найкоротші й оптимальні 
строки  з  метою  відновлення  прав  та  законних  інтересів 
публічних службовців і суб’єктів їх призначення.
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Стаття присвячена дослідженню особливостей адміністративної відповідальності за порушення карантинних норм. Вивчено стан 
законодавчого регулювання та проведено аналіз чітко визначених правил та норм карантинного режиму на території України. Опра-
цьовано законодавчі акти, які регулюють відносини у сфері захисту населення від інфекційних хвороб і охорони здоров’я на терито-
рії України. Розкрито сучасні підходи до розуміння таких понять, як: «обсервація», «самоізоляція», «правила карантину», «порушення 
санітарно-гігієнічних норм», «порушення санітарно-протиепідемічних норм». Проведено аналіз статей відповідних нормативно-правових 
актів, у яких визначені чіткі норми обмежувальних заходів щодо карантинного режиму та відповідальність за їх недодержання; розкрито 
особливості окремих статей законодавчих актів, їхню внутрішню будову.

Здійснено аналіз повноважень найвищого органу виконавчої влади України у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, що 
необхідні для запобігання поширенню епідемій, пандемій, зокрема поширенню коронавірусної хвороби. 

В умовах сучасних подій уряд повинен упроваджувати ефективні заходи протидії пандемії та запобігання розповсюдженню цієї 
хвороби, адже всі країни Європи закрили свої кордони і намагаються боротися з досі небаченим вірусом, знижувати динаміку захворю-
ваності. Кожного дня встановлюються більш жорсткі правила, які повинні убезпечити населення від зараження, а також поліпшити ситу-
ацію не тільки у країнах Європи, але й в Україні. Сьогодні необхідна швидка реакція та законодавча ініціатива в боротьбі з пандемією, 
щоб якнайшвидше оптимізувати ситуацію на території держави. Тому питання, пов’язане з карантинними заходами, потребує широкого 
роз’яснення та впровадження нових норм щодо охорони здоров’я.

Автори приділяють увагу досвіду іноземних держав у застосуванні конкретної відповідальності за порушення карантину – здійснення 
порівняльного аналізу такої відповідальності та відмінності в застосуванні. Визначено найбільш проблемні та перспективні напрями 
подальших досліджень.

Ключові слова: карантин, обсервація, самоізоляція, коронавірусна хвороба, карантинні правила та норми, адміністративна відпо-
відальність, порушення норм карантину. 

The article is devoted to the study of peculiarities of calling to account for administrative liability for violation of quarantine norms. The state 
of legislative regulation was studied and the clearly defined rules and norms of the quarantine regime on the territory of Ukraine were analyzed. 
Legislative acts regulating relations in the field of protection of the population against infectious diseases and health care in the territory of Ukraine 
have been elaborated. Modern approaches to understanding such categories of concepts as “observation”, “self-isolation”, “quarantine rules”, 
“violations of sanitary and hygienic norms”, “violations of sanitary and epidemic norms” are revealed. The articles of relevant normative legal acts 
were analyzed, in which clear norms of restrictive measures concerning the quarantine regime and responsibility for their non-compliance were 
defined; the peculiarities of certain articles of legislative acts, their internal structure are revealed.

The authorizations of the highest executive authority of Ukraine in the field of population protection against infectious diseases, which are 
necessary to prevent the spread of epidemics, pandemics, including the spread of coronavirus disease, are analyzed.

In the face of current events, the government must take effective measures to counteract the pandemic and prevent the spread of the disease, 
as all European countries have closed their borders and are trying to combat the hitherto unprecedented virus and reduce the incidence rate. Tougher 
rules are set every day that should protect the population from the infection, as well as improve the situation not only in Europe but also in Ukraine. 
Today, a swift response and legislative initiative to combat the pandemic is needed to optimize the situation on the territory of the country as soon as 
possible. Therefore, the issue related to quarantine measures requires broad clarification and implementation of new health rules.

The authors draw attention to the experience of foreign countries in applying specific liability for quarantine violations – to carry out a 
comparative analysis of such liability and differences in application. The most problematic and promising areas of further research are identified.

Key words: quarantine, observation, self-isolation, coronavirus, quarantine rules and regulations, administrative responsibility, quarantine 
violations.

Постановка проблеми. У практиці охорони здоров’я 
термін «карантин» розуміється як відокремлення осіб (або 
громад), які зазнали інфекційного захворювання [9, с. 1]. 
Тому з моменту поширення COVID-19 більшість держав 
установлюють  жорсткі  обмеження  щодо  карантину,  які 
є досить схожими: закриття кордонів, обов’язкова обсер-
вація протягом чотирнадцяти днів для осіб, які поверну-
лися з-за кордону, заборона проведень будь-яких масових 
заходів, перехід на дистанційну роботу, суцільна самоізо-
ляція.  За  недодержання  таких  правил  настає  конкретно 
визначена  відповідальність:  від  накладання  штрафу  до 
тюремного ув’язнення.

В  умовах  складної  ситуації,  із  12  березня  2020  р.  на 
території  України  був  установлений  карантин  із  метою 
запобігання  поширенню  на  території  України  гострої 

респіраторної  хвороби  COVID-19.  Натомість  деякі  гро-
мадяни, не звертаючи уваги на чітко визначені заборони, 
порушують норми українського законодавства. Тому уря-
дом запроваджуються певні обмеження, за недотримання 
яких настає адміністративна відповідальність.

Стан опрацювання. Ця  проблематика  є  порівняно 
новою натепер, що свідчить про її актуальність. А отже, 
і питанням, пов’язаним із порушенням карантинних пра-
вил, приділяється недостатньо уваги не тільки в  законо-
давстві,  а  й  у  працях  вітчизняних  науковців.  Тому  осо-
бливу увагу варто приділити напрацюванням заордонних 
науковців, серед яких В. Пармет, Е. Венді, С. Тан, М. Сінья, 
С.  Брукс,  С.  Савастано,  Р.  Вебстер,  Л.  Сміт,  С.  Весселі, 
Л. Вудленд, Л. Барреа, Н. Грінберг, А. Коллао, Д. Лян, Дж. 
Рубін, Р. Упшур.
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Метою статті  є визначення змісту обмежень  і аналіз 
відповідальності,  пов’язаної  з  недодержанням  карантин-
них правил в умовах пандемії, на засадах адміністратив-
ного законодавства.

Виклад основного матеріалу. Відносини  у  сфері 
захисту  населення  від  інфекційних  хвороб  регулюються 
Основами  законодавства  України  про  охорону  здоров’я 
[3],  законами  України  «Про  забезпечення  санітарного 
та епідемічного благополуччя населення» [5], «Про захист 
населення від інфекційних хвороб» [7]. Відповідальність 
за недодержання норм, зазначених у вищенаведених нор-
мативно-правових актах, настає згідно з Кодексом України 
про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) [1] 
та Кримінальним кодексом (далі – КК) України [2]. Відпо-
відно до ст. 1 Закону України «Про захист населення від 
інфекційних  хвороб»  [7],  карантин  –  це  адміністративні 
та медико-санітарні заходи, що застосовуються для запо-
бігання  поширенню  особливо  небезпечних  інфекційних 
хвороб.

Повноваженнями  у  сфері  захисту  населення  від 
інфекційних  хвороб  наділений  Кабінет  Міністрів  Укра-
їни  (далі – КМУ), який розробляє та затверджує перелік 
товарів  протиепідемічного  призначення,  що  необхідні 
для запобігання поширенню епідемій, пандемій, зокрема 
поширенню  коронавірусної  хвороби  (COVID-2019),  а 
також затверджує правила санітарної охорони на терито-
рії України. Посилаючись на ст. 28 цього Закону [7], треба 
зазначити, що санітарна охорона території України забез-
печується  проведенням  профілактичних  і  протиепіде-
мічних  заходів  та  санітарно-епідеміологічним  наглядом. 
Санітарно-епідеміологічний  нагляд  здійснюють  сані-
тарно-карантинні підрозділи відповідних органів держав-
ної санітарно-епідеміологічної служби.

Згідно із Законом України «Про внесення змін до дея-
ких  законодавчих  актів України,  спрямованих на  запобі-
гання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби 
(COVID-19)» [4], КУпАП [1] було доповнено ст. 44–3, де 
наголошено: «Порушення правил щодо карантину людей, 
санітарно-гігієнічних,  санітарно-протиепідемічних  пра-
вил  і  норм,  передбачених  Законом України  «Про  захист 
населення від інфекційних хвороб», іншими актами зако-
нодавства,  а  також рішень органів місцевого  самовряду-
вання  з  питань  боротьби  з  інфекційними  хворобами,  – 
тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї 
до  двох  тисяч  неоподатковуваних  мінімумів  доходів 
громадян (від 17 тис. грн до 34 тис. грн), і на посадових 
осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян (від 34 тис. грн до 170 тис. грн)».

Отже, вказана норма є бланкетною (така, що не встанов-
лює чітких правил поведінки, натомість відсилає до інших 
нормативно-правових актів, які регулюють правила каран-
тину  людей,  санітарно-гігієнічних,  санітарно-протиепіде-
мічних правил і норм і є обов’язковими для виконання). Так, 
відповідно до ст. 29 Закону України «Про захист населення 
від інфекційних хвороб» [7], карантин встановлюється КМУ. 
У  рішенні  про  встановлення  карантину  затверджуються 
необхідні  профілактичні,  протиепідемічні  й  інші  заходи, 
встановлюються тимчасові обмеження прав фізичних і юри-
дичних осіб і додаткові обов’язки, що покладаються на них. 
Тому такі заходи є певними правилами, через недодержання 
яких настає адміністративна відповідальність, передбачена 
у ст. 44–3 КУпАП.

Для чіткого визначення відповідальності за порушення 
карантинних  норм  варто  дати  роз’яснення  таким  термі-
нам,  як  «санітарно-протиепідемічні  правила  і  норми», 
«обсервація», «самоізоляція».

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про захист насе-
лення  від  інфекційних  хвороб»  [7],  санітарно-протиепі-
демічні  правила  і  норми  –  це  «нормативно-правові  акти 
(накази,  інструкції, правила, положення тощо) централь-
ного органу виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної  політики  у  сфері  охорони  здоров’я,  вимоги 
яких  спрямовані  на  запобігання  виникненню  та  поши-
ренню інфекційних хвороб».

Щодо визначення терміна «обсервація», за ст. 1 цього 
Закону [7], – це «перебування особи, стосовно якої є ризик 
поширення  інфекційної  хвороби,  в  обсерваторі  з  метою 
її  обстеження  та  здійснення  медичного  нагляду  за  нею. 
Тривалість обсервації у більшості випадків визначається 
тривалістю інкубаційного періоду (протягом 14-ти днів)».

У  свою  чергу,  термін  «самоізоляція»,  за  ст.  1  цього 
Закону  [7],  –  це  «перебування  особи,  стосовно  якої 
є  обґрунтовані  підстави  щодо  ризику  інфікування  або 
поширення нею інфекційної хвороби, у визначеному нею 
місці  (приміщенні)  з  метою  дотримання  протиепідеміч-
них заходів на основі зобов’язання особи. Терміни «само-
ізоляція» та «ізоляція» є взаємозамінними». 

1.  Розуміння термінів і конкретно визначених правил 
має значний вплив на встановлення відповідальності, яка 
настає виключно за порушення правил. Необхідно зазна-
чити, що відповідно до ст. 29 Закону України «Про захист 
населення від  інфекційних хвороб»  [7],  із метою запобі-
гання  поширенню  на  території  України  гострої  респіра-
торної  хвороби  COVID-19  від  10  березня  2020  р.  КМУ 
запровадив чіткі норми обмежувальних заходів, що визна-
чені в постанові № 211 [6]. Визначено головні зміни даної 
постанови, згідно з якими заборонено:

1)  перебування  у  громадських  місцях  без  вдягнутих 
засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або 
захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно;

2)  переміщення  групою  осіб  у  кількості  більше  ніж 
дві особи;

3)  перебування  у  громадських  місцях  осіб,  які  не 
досягли  14  років,  без  супроводу  батьків,  усиновлювачів, 
опікунів,  піклувальників,  прийомних  батьків,  батьків-
вихователів,  інших осіб відповідно до закону або повно-
літніх родичів дитини;

4)  відвідування закладів освіти її здобувачами;
5)  відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісо-

паркових і прибережних зон;
6)  відвідування спортивних та дитячих майданчиків;
7)  проведення  всіх  масових  (культурних,  розважаль-

них,  спортивних,  соціальних,  релігійних,  рекламних 
та інших) заходів;

8)  роботу  суб’єктів  господарювання,  яка  передбачає 
приймання  відвідувачів,  зокрема  закладів  громадського 
харчування  (ресторанів,  кафе  тощо),  торговельно-розва-
жальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, 
фітнес-центрів,  закладів культури,  торговельного  і побу-
тового обслуговування населення;

9)  регулярні  та  нерегулярні  перевезення  пасажирів 
автомобільним  транспортом  у  міському,  приміському, 
міжміському,  внутрішньообласному  та  міжобласному 
сполученні, зокрема пасажирські перевезення на міських 
автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі;

10)  перевезення пасажирів залізничним транспортом 
в усіх видах внутрішнього сполучення (приміське, міське, 
регіональне та дальнє).

11) перебування на вулицях без документів, що посвід-
чують особу, підтверджують громадянство чи її спеціаль-
ний статус;

12) самовільне залишення місць обсервації (ізоляції).
Якщо  досліджувати  питання  про  притягнення  до 

адміністративної відповідальності за ст. 44–3 КУпАП, то 
згідно  з  методичними  рекомендаціями  щодо  складання 
протоколів про  адміністративне правопорушення, перед-
бачене ст. 44–3 КУпАП [8], який був затверджений вико-
навчим  органом  Київської  міської  ради,  встановлюється 
чіткий порядок оформлення таких протоколів: 

1)  порядок  провадження  у  справах  про  адміністра-
тивні  правопорушення  визначається  КУпАП  та  іншим 
процесуальним законодавством України;
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2)  протокол  про  адміністративне  правопорушення  (у 
разі  його  оформлення)  складається  у  двох  примірниках, 
один  з  яких під розписку вручається особі,  яка притяга-
ється до адміністративної відповідальності. Якщо право-
порушення  вчинено  кількома  особами,  то  протокол  про 
адміністративне  правопорушення  складається  на  кожну 
особу окремо;

3)  справа  про  адміністративне  правопорушення  роз-
глядається районним судом за місцем його вчинення;

4)  у разі оформлення протоколу уповноваженими на те 
особами суть адміністративного правопорушення повинна 
точно  відповідати  ознакам  складу  адміністративного  пра-
вопорушення,  зазначеним у  відповідній  статті КУпАП  (як 
уже було  зазначено,  ст.  44–3  є  бланкетною,  тому  відсилає 
до  інших  законодавчих  актів,  які  встановлюють конкретні 
обмеження  та порушення  яких може  вбачатися  в  діях  тієї 
чи іншої особи). Службова особа, яка оформлює протокол, 
повинна керуватися чітко визначеними нормативно-право-
вими актами, щоби викласти суть правопорушення. 

Під  час  аналізу  адміністративної  відповідальності 
за  порушення  карантинних  правил  та  норм  в  Україні 
доцільно звернути увагу на досвід інших держав у засто-
суванні покарань до порушників законодавства в умовах 
пандемії COVID-19. 

Наприкінці березня 2020 р. в Ісландії було встановлено 
штрафи, пов’язані з нормами соціального дистанціювання. 
Таке покарання призначається за порушення обов’язкового 
карантину чи ізоляції, відвідування зборів понад 20 осіб або 
організацію  таких  зборів.  Найвищий  можливий штраф  за 
недодержання  самоізоляції  протягом обов’язкових 14 днів 
становить приблизно 250 тис. крон (1 600 євро), сума штрафу 
залежить від тяжкості порушення. 

На  території  Польщі  за  будь-які  порушення  каран-
тинного  режиму  поліція  має  право  накладати  стягнення 
до  30  тис.  злотих  (197  тис.  грн).  Тобто  порушник  може 
отримати  як  попередження,  так  і  максимальний  штраф, 
відповідно  до  ступеня  такого  порушення. Поліція, муні-
ципальна варта в містах, пожежна служба та війська тери-
торіальної охорони уважно стежать за дотриманням вста-
новлених норм.

У  секції  271  Кодексу  Сполучених  Штатів  Америки 
(далі – США) [10] також визначене покарання для осіб, які 
порушують  законодавство  про  карантин:  «Будь-яка  особа, 
яка порушує будь-які норми, передбачені р. р. 264–266 цього 
заголовка, або будь-яке положення р. 269 цього заголовка чи 

будь-яке інше правило, передбачене ним, або в’їжджає або 
відходить  від меж будь-якої  карантинної  станції,  наземної 
ділянки чи кріплення на споруді, незважаючи на норми і пра-
вила карантину або без дозволу відповідальної карантинної 
посадової особи, карається штрафом не більше 1 000 дола-
рів США або позбавленням волі на строк не більше одного 
року або обома».

Найсуворіші  штрафи  через  порушення  карантинних 
правил передбачені в Чехії, Канаді й Австралії. 

У Чехії  сума штрафу  становить 100  тис.  євро  за  від-
мову  від  самоізоляції,  у Канаді  –  1 мільйон  доларів  або 
три роки в’язниці за поширення коронавірусної інфекції. 
В Австралії штраф за відмову від самоізоляції становить 
20 тис. доларів, а повторний – 100 тис. доларів. У Велико-
британії карають на 1 000 євро за відмову від карантину 
або проходження тесту, у Словаччині – 1 659 євро за від-
мову  від  самоізоляції.  В  Австрії  така  відмова  карається 
штрафом у 2 180 євро. В Італії сума штрафу – 206 євро або 
три місяці в’язниці. 

Висновки. Отже карантин – це один із можливих ефек-
тивних заходів для мінімізації поширення та ризику захво-
рювання.  Реакція  на  раніше небачену  пандемію  вимагає 
конкретизації правових інструментів регулювання. 

Водночас  в  адміністративному  законодавстві  наявні 
окремі  недоліки  щодо  притягнення  до  адміністративної 
відповідальність  за  недодержання  карантинних  правил 
і норм. Уповноважена посадова особа може припускатися 
певних  помилок  під  час  складання  протоколу  про  адмі-
ністративне  правопорушення  за  ст.  44–3  КУпАП  [1],  а 
саме: 1) у протоколі не дотримані вимоги викладення суті 
адміністративного  правопорушення;  2)  до  протоколу  не 
долучено достатню кількість доказів,  які  підтверджують 
факт  учинення  правопорушення;  3)  протокол  складено 
щодо тих суб’єктів, які не можуть нести відповідальність 
за  ст.  44–3  КУпАП  (за  статтею  відповідальність  несуть 
окремо визначені особи). 

Досвід  України  й  іноземних  держав  у  застосуванні 
покарань  до  порушників  законодавства  в  умовах  пан-
демії  COVID-19  дає  можливість  зробити  висновок  про 
ефективне та швидке реагування на зазначені обставини. 
Але,  незважаючи  на  впроваджені  та  доповнені  правила 
в нормативно-правових актах, питання, пов’язане з каран-
тинними  заходами  на  території  України,  досі  потребує 
широкого роз’яснення та впровадження нових норм щодо 
охорони здоров’я.
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Статтю присвячено дослідженню та правовому аналізу інституту розвитку місцевої демократії – громадському бюджету. У статті 
використано систему сучасних наукових методів пізнання для глибокого аналізу обраної проблеми. Охарактеризовано актуальність і 
необхідність дослідження даного питання для покращення механізмів використання бюджетних коштів на місцевому рівні із задоволен-
ням інтересів місцевої громади. Досліджено теоретико-прикладні аспекти запровадження ефективної системи взаємодії органів місце-
вого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі з метою успішної реалізації громадських проєктів для задоволення потреб 
територіальної громади. Визначено необхідність застосування цього механізму як однієї з ознак громадянського суспільства та рівня 
демократії країни, застосування водночас досвіду закордонних країн. Висвітлено погляди щодо правової природи та генези громадсько-
го бюджету. Проаналізовано правову регламентацію, а також проблеми практичного застосування інструменту громадського бюджету 
в сучасних умовах. З’ясовано перспективи впровадження та використання інституту громадського бюджету в Україні, із використанням 
міжнародного досвіду. Визначено, що розвиток громадянського суспільства стимулює наукову спільноту до пошуків нової методології 
соціального розвитку, що забезпечить ефективне управління змінами. Методологія громадського бюджету є формою прямої демократії 
та визначається як відкритий процес дискутування й ухвалення рішень. Упровадження громадського бюджету в Україні націлено на 
встановлення зворотних зв’язків між владою і суспільством. За результатами дослідження обґрунтовано необхідність удосконалення 
питань формування бюджету шляхом формулювання пріоритетів бюджетної політики безпосередньо учасниками відкритого громад-
ського бюджетного процесу. Аргументовано необхідність відображення сучасних тенденцій у законодавстві України, ухвалення нових 
нормативно-правових актів у цій сфері із встановленням європейських стандартів.

Ключові слова: фінансова система, громадський бюджет, місцеве самоврядування, громадянське суспільство, системне реформу-
вання, практичне застосування, демократичне управління.

The article is devoted to the research and legal analysis of the institute for local democracy development – public budget. The article uses the 
system of modern scientific methods of cognition for deep analysis of the chosen problem. The urgency and necessity of research of this issue 
for improvement of mechanisms of use of budgetary funds at the local level with satisfaction of interests of local community are characterized. 
Theoretical and applied aspects of introduction of an effective system of interaction of local self-government bodies and the public in the budget 
process are investigated in order to successfully implement public projects to meet the needs of the local community. The necessity of using 
this mechanism as one of the features of civil society and the level of democracy of the country and applying the experience of foreign countries 
are identified. Views on the legal nature and genesis of the public budget are outlined. The legal regulation, as well as the problems of practical 
application of the public budget instrument in modern conditions are analyzed. The prospects of implementation and use of the public budget 
institute in Ukraine, using international experience, have been clarified. It has been determined that the development of civil society encourages 
the scientific community to seek a new methodology for social development that will effectively manage change. Public budget methodology 
is a form of direct democracy and is defined as an open process of discussion and decision-making. The implementation of the public budget 
in Ukraine is aimed at establishing feedbacks between the authorities and society. The results of the study substantiate the need to improve 
budgeting by formulating budget policy priorities directly by participants in the open public budget process. The necessity to reflect the current 
trends in the legislation of Ukraine, the adoption of new regulations in this field with the establishment of European standards is argued.

Key words: financial system, public budget, local self-government, civil society, systemic reform, practical application, democratic governance.

Постановка проблеми. Для розвитку економіки й ефек-
тивного  фінансового  контролю  нашій  державі  потрібні 
докорінні зміни. Для досягнення цієї мети в Україні запла-
новані та впроваджуються реформи, пов’язані чи не з кож-
ною сферою життєдіяльності суспільства [1, с. 313]. 

Інститут  бюджетного  процесу  є  основою  фінансової 
системи України. Усі складові частини бюджетного про-
цесу  становлять  зміст  публічної  фінансової  діяльності, 
у  якій  відбуваються  суттєві  зміни,  спрямовані на дотри-
мання  міжнародних  стандартів.  Серед  останніх  –  забез-
печення  реалізації  принципів  прозорості  та  публічності 
бюджетного процесу, що є ознакою й умовою функціону-
вання демократичного суспільства. Цим також забезпечу-
ється можливість кожного громадянина відстежити поря-
док ухвалення бюджетних рішень, а також їх виконання. 
Результатом таких позитивних змін стало запровадження 
механізму формування громадського бюджету, який давно 
отримав позитивну оцінку європейського співтовариства.

Стан опрацювання. Зміни, які відбуваються у сфері 
публічної фінансової діяльності, потребують дослідження 
системи міжнародних стандартів у цій галузі та проблем 

їх реалізації в Україні, тому питання формування громад-
ського  бюджету  є  недостатньо  дослідженим.  Питання 
принципів  бюджетного  процесу  досліджували  представ-
ники  науки  фінансового  права,  зокрема:  Л.К.  Воронова, 
О.А.  Музика-Стефанчук,  Н.Я.  Якимчук  та  інші.  Однак 
у  науковій  літературі  комплексно  не  розглянуто  правове 
регулювання  та  механізм  функціонування  громадського 
бюджету.

Метою статті є правовий аналіз сутності й особливос-
тей реалізації громадського бюджету як інструменту роз-
витку місцевої демократії.

Виклад основного матеріалу. В умовах трансформа-
ційних змін державотворчих процесів в Україні виникають 
нові  можливості  для  проведення  системного  реформу-
вання  місцевого  самоврядування  та  розвитку  громадян-
ського суспільства.

Водночас Україна прагне до європейських стандартів 
у  всіх  сферах  діяльності,  а  отже,  виникає  необхідність 
в  адаптації  місцевого  самоврядування  до  європейських 
традицій  демократичного  управління.  Постійний  розви-
ток  інституту місцевого самоврядування,  запровадження 
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принципів субсидіарності, регіоналізації та децентраліза-
ції  зумовлює  необхідність  удосконалення  законодавства 
та проведення реформ,  спрямованих на  активізацію міс-
цевих ініціатив. Одним із дієвих інструментів активізації 
місцевих громад є громадський бюджет, практика впрова-
дження якого в Україні набирає обертів, потребуючи ана-
лізу та правового регулювання. 

З  англ. participate  –  «брати участь». Саме в  активній 
участі  громадян  у  житті  власного  міста  і  полягає  ідея 
громадського бюджету. Залучення мешканців до процесу 
ухвалення рішень із розподілу бюджетних коштів на реа-
лізацію їхніх власних проєктів – один із найчіткіших при-
кладів  використання  норм  прямої  демократії. Основною 
ідеєю громадського бюджету є залучення жителів міста до 
обговорення та вирішення проблем.

Якщо  ця  мета  буде  досягнута,  то  значна  кіль-
кість  рішень  щодо  використання  місцевого  бюджету 
будуть  ухвалюватися  не  лише  посадовими  особами,  а 
й звичайними громадянами. Значна кількість вітчизняних 
і закордонних науковців у своїх працях розглядають про-
блематику організаційного забезпечення діяльності само-
врядних структур, однак питання запровадження громад-
ського бюджету в Україні залишається актуальним.

Уперше інструменти громадського бюджету було впро-
ваджено  в  1989  р.  у  бразильському  місті  Порту-Алегрі. 
Ідеться  про  щорічний  процес  обговорення  й  ухвалення 
рішень,  у  якому  тисячі  мешканців  міста  вирішують,  як 
витрачати  частину місцевого  бюджету.  Як  відомо,  влада 
міста розподіляє на місцеві ініціативи вже понад 20% міс-
цевого бюджету.

В Європі ця практика набула популярності на початку 
ХХІ  ст.  Першопрохідцями  стали  Німеччина  й  Іспанія. 
Активно запроваджується практика громадського бюдже-
тування  в  Республіці  Польща,  де  цей  процес  називають 
«бюджет участі».

Як  відомо,  у Швейцарії  вже  відбулася  передача  гро-
мадянам  права  ухвалювати  рішення  стосовно  держав-
них  витрат.  Якщо  вони  вирішують,  що  витрати  непо-
трібні або надмірні, вони голосують проти. Наприклад, у  
м.  Цюріх  проводиться  обов’язковий  фінансовий  рефе-
рендум щодо одноразових витрат під конкретну потребу 
понад  20  000  000 франків  або щорічні  витрати  під  кон-
кретні потреби в розмірі понад 1 мільйон швейцарських 
франків на рік. Уважаємо, що даний досвід став би корис-
ним для України.

З огляду на поширення цього механізму формування 
місцевого  бюджету,  світовою  спільнотою  було  розро-
блено чимало нормативно-правових актів, що спрямовані 
на визначення  засад, принципів та  завдань громадського 
бюджету.

Уважаємо  за  доцільне  зазначити,  що  особливе  місце 
в системі міжнародних актів із проблематики, що розгля-
дається,  належить  документам  Комітету  міністрів  Ради 
Європи.  Так,  Рекомендації  «Про  доступ  до  інформації, 
що  знаходиться  у  розпорядженні  державних  органів»  
№ R (81) 19 (1981 р.) містять положення про право кож-
ного в межах юрисдикції держави-члена на отримання за 
запитом інформації, що перебуває в розпорядженні орга-
нів державної влади, та доступу до інформації [2].

Для  вдосконалення  та  поглиблення  вищевказаних 
положень  було  ухвалено  Декларацію  Комітету  міністрів 
Ради Європи «Про свободу висловлювання та інформації» 
(1982  р.).  Даним  документом  закріплюється  проведення 
відкритої  інформаційної  політики  в  публічному  секторі, 
що передбачає також доступ до інформації, для сприяння 
розумінню  кожною  людиною  політичних,  соціальних, 
економічних  і  культурних  проблем,  заохочення  вільного 
обговорення цих проблем [3].

Важливо зазначити, що міжнародними актами, якими 
було визначено міжнародні стандарти доступу до  інфор-
мації від владних структур, є Йоганнесбурзькі принципи 

«Національна  безпека,  свобода  висловлювання  і  доступ 
до інформації» (1995 р.) та Конвенція Ради Європи «Про 
доступ до офіційних документів» (2009 р.), яку 12 квітня 
2018 р. підписала Україна.

Конвенція  Ради  Європи  «Про  доступ  до  офіційних 
документів» містить такі стандарти доступу до офіційних 
документів: 

–  право  звертатись  із  вимогою  надати  документи, 
якими володіють публічні органи; 

–  інформування громадськості про її право на доступ 
до  офіційних  документів  і  про  порядок  реалізації  цього 
права; 

–  оприлюднення  офіційних  документів  в  інтересах 
поширення прозорості й ефективності державного управ-
ління тощо. 

Необхідно звернути увагу, що окрему групу становлять 
документи Організації Об’єднаних Націй і Міжнародного 
Валютного Фонду, які містять міжнародні стандарти про 
бюджетну та фіскальну прозорість. Так, у Кодексі фіскаль-
ної прозорості Міжнародного Валютного Фонду (2014 р.) 
визначено поняття «фіскальна прозорість» – повнота, чіт-
кість,  достовірність,  своєчасність  і  актуальність  держав-
ної фінансової звітності та відкритість для громадськості 
процесу  ухвалення  рішень  у  сфері  фіскальної  політики 
[4, с. 9].

Варто  зазначити,  що  у  принципах  високого  рівня 
щодо  фіскальної  прозорості,  участі  та  підзвітності  Гло-
бальної  ініціативи  з  фіскальної  прозорості  Організації 
Об’єднаних  Націй  (2012  р.)  визначено,  що  кожний  має 
право запитувати, отримувати і поширювати інформацію 
про бюджетно-податкову політику.

Виходячи  із  вищевказаного,  уважаємо,  що  в  націо-
нальних  правових  системах  повинна  бути  встановлена 
чітка презумпція загальнодоступності бюджетно-фінансо-
вої інформації.

В Україні історія громадського бюджету бере початок 
у 2015 р. Цей механізм став своєрідною «доброю угодою» 
між місцевими органами влади та громадськістю, а також 
новою можливістю для налагодження діалогу.

Зазначимо,  що  за  підтримки  Європейського  Союзу 
та  Центральноєвропейської  ініціативи  протягом  2014  р. 
для українських громад у межах проєкту Фундації ПАУСІ 
«Бюджети  за  завданнями»  відбулися  перші  презентації 
польської  практики  формування  бюджетів  за  безпосеред-
ньої участі мешканців. Упродовж 2015–2016 рр. за сприяння 
Польсько-Канадської програми підтримки демократії в рам-
ках проєктів Фундації ПАУСІ перші українські міста роз-
почали  повноцінне  впровадження  громадського  бюджету, 
після чого географія таких міст почала стрімко зростати. 

За  такого  способу  формування  бюджету  громадяни 
мають  можливість  проявити  ініціативу  щодо  проєкту, 
який  для  них  корисний,  та  підтримати  його.  Проєкти-
переможці отримують бюджетне фінансування. Протягом 
тридцяти  років  у  розвитку  громад  багатьох  країн  світу 
громадський  бюджет  залишається  інструментом,  який 
допомагає ефективно вирішувати проблеми та забезпечу-
вати потреби всього населення, що сприяє розвитку від-
носин влади і громади на місцевому рівні. 

Досліджуючи  громадський  бюджет,  уважаємо  за 
доцільне  зазначити  демократичний  спосіб  його  обгово-
рення.  Інакше  кажучи,  завдяки  громадському  бюджету 
громадяни наділяються правом ухвалювати рішення щодо 
напрямів витрат частини публічних ресурсів. Як відомо, 
громадський  бюджет  є  інструментом  соціальної  свідо-
мості та відповідальності.

Найчастіше громадський бюджет створюється із вико-
ристанням  таких  способів,  як  визначення  пріоритетів 
щодо муніципальних видатків самими членами спільноти, 
вибір  бюджетних  делегатів  –  репрезентантів  місцевих 
спільнот,  технічна підтримка  з боку муніципальних рад-
ників, місцеві та регіональні збори з метою обговорення 
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та  голосування  пріоритетних  видатків,  а  потім  втілення 
ідей, що мають безпосередній вплив на якість життя меш-
канців. Тому традиційно виділяють кілька етапів форму-
вання громадського бюджету, як-от:

–  визначення пріоритетів громади; 
–  розроблення конкретних програм-проєктів;
–  обговорення та голосування;
–  реалізація обраних проєктів.
Реалізуючи засади прямої демократії у формі громад-

ського  бюджету,  громада  має  можливості  реально  впли-
вати на розподіл місцевого фінансування, мешканці міст 
стають  активними  суб’єктами  регулювання  суспільних 
відносин. Формування  громадського  бюджету  є формою 
реалізації  ст.  140 Конституції України,  де  зазначено, що 
місцеве  самоврядування  є  правом  територіальної  гро-
мади – жителів села чи добровільного об’єднання в сіль-
ську громаду жителів кількох сіл, селища та міста само-
стійно  вирішувати  питання  місцевого  значення  в  межах 
Конституції та законів України [5].

Водночас необхідно завжди дотримуватися принципів 
і засад громадського бюджету, серед яких такі: загально-
доступність, прозорість,  відкритість, обов’язкова резуль-
тативність, стратегічність.

Зазначимо, що за ст. 28 Бюджетного кодексу України 
повноваженнями щодо реалізації принципів публічності, 
прозорості  й  підзвітності  бюджетного  процесу  наділено 
Міністерство  фінансів  України,  Державну  казначейську 
службу України й  інших учасників  бюджетного процесу 
з  визначенням,  які  документи  та  в  який  термін  мають 
оприлюднюватися або ж проходити процедуру публічного 
представлення [6].

Так, Міністерство фінансів України зобов’язане в доступ-
ній  для  громадськості  формі  оприлюднити  шляхом  розмі-
щення на своєму офіційному сайті проєкт закону про Дер-
жавний бюджет України та Закон України «Про державний 
бюджет» із додатками (у місячний строк із дня його опублі-
кування).  Окрім  того,  підлягає  оприлюдненню  Міністер-
ством фінансів України інформація про виконання держав-
ного бюджету України за підсумками місяця, кварталу, року 
та про виконання зведеного бюджету. Міністерство фінансів 
України до 20 березня року, що настає за звітним, здійснює 
публічне  представлення  звіту  про  виконання  державного 
бюджету за попередній бюджетний період [6].

Варто  зазначити,  що  використання  громадського 
бюджету  має  наслідком  ефективний  поділ  публічних 

ресурсів, здійснення більшої кількості публічних послуг, 
прозорість  і  відкритість  діяльності  органів  державної 
влади, а також активнішу участь громадян у громадському 
житті. Саме тому в умовах сьогодення системою «Громад-
ський проєкт» активно користуються такі міста, як Київ, 
Дніпро, Львів, Тернопіль, Хмельницький, Суми, Кривий 
Ріг, Чернігів, Рівне, Житомир, ще чотири десятки  інших 
міст, включно з невеликими населеними пунктами [7].

Висновки. Отже, громадський бюджет є інструментом 
реального  доступу  громадян  до  ухвалення  рішень щодо 
розподілу  місцевих  коштів.  Незважаючи  на  це,  даний 
механізм залишається новелою для більшості українських 
місцевих  громад.  Упровадження  інституту  громадського 
бюджету потребує усунення низки недоліків.

Варто  зазначити,  що  передусім  необхідно  усунути 
законодавчі  недоліки.  Наприклад,  поняття  «Всеукра-
їнський  громадський  бюджет»,  «партиципаторний 
бюджет»,  «бюджет  участі»  не  мають  законодавчого 
закріплення. Виходячи із цього, уважаємо, що варто роз-
робити й ухвалити закон, яким внести зміни до чинного 
законодавства,  зокрема  до  Бюджетного  кодексу  Укра-
їни щодо норм Всеукраїнського громадського бюджету, 
закріпивши  його  поняття,  завдання,  суму  коштів  або 
відсоток від доходів загального фонду, основні правила 
подачі  проєктів,  хто  і  за  якими  критеріями  їх  відбира-
тиме  для  голосування,  шляхи  їх  ефективної  реалізації 
й  інші  загальні  положення,  які  повинні  бути  зрозумі-
лими та чіткими, а також поширюватися на всю терито-
рію держави [8, с. 80].

Крім того, незважаючи на активність органів місцевого 
самоврядування  в  підтримці  громадських  проєктів,  гро-
мадський бюджет не має належного  законодавчого регу-
лювання. Тому вважаємо доречним внесення змін у Закон 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» [1].

Ураховуючи  вищевикладене,  необхідно  зазначити, 
що  відсутність  належного  законодавчого  регулювання,  а 
також  низький  рівень  громадської  активності  та  право-
вої  свідомості  населення  щодо  управління  бюджетною 
політикою  мають  негативний  вплив  на  реалізацію  гро-
мадського бюджету. А тому вважаємо за доцільне та необ-
хідне кожним органом місцевого самоврядування органі-
зовувати зустрічі, тренінги, семінари, залучити неурядові 
організації  та  фахівців  із  метою  інформування  мешкан-
ців  та  популяризації  громадського  бюджету  як  елементу 
демократії.
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВСТАНОВЛЕННЯ ТА СПЛАТИ ПОДАТКУ  
ІЗ ВЛАСНИКІВ СОБАК

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF INSTALLATION AND PAYMENT  
OF TAX FOR DOG OWNERS
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У статті розкривається національний досвід оподаткування власників собак як елемента місцевого оподаткування. Визначену мету 
встановлення та сплати податку власників собак на основі аналізу закордонного досвіду. Аргументовано позицію про те, що досвід закор-
донних країн вказує на те, що сплата податку із власників собак є показником податкової культури, де справляння податків є суспільно 
прийнятною нормою, одним із джерел забезпечення суспільних благ і послуг. Доведено, що законодавче регулювання встановлення та 
сплати податку із власників собак наявне в більшості країн Європи.

Окреслено, що в більшості закордонних країнах досить суворі вимоги до володіння й утримання собак, порушення вимог спричиняє 
притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності. Аргументовано, що в Німеччині, Австралії, Канаді, Китаї, Нідерлан-
дах, Сполучених Штатах Америки й інших країнах власники собак мають отримати відвідну ліцензію на право володіння ними та сплатити 
податок із власників собак.

Акцентовано увагу на тому, що в жовтні 2017 року у Верховній Раді України було зареєстровано законопроєкт, який передбачав 
встановлення адміністративного збору за державну реєстрацію домашніх або безпритульних тварин, але вказаний законопроєкт так і 
не був ухвалений.

Доведено наукову позицію, що в Україні необхідно запровадити податок із власників собак для тих платників, які купують собаку, це 
має стимулювати платників податків звертатися до спеціальних закладів, що утримують безпритульних собак. Зазначено, що надходжен-
ня від податку із власників собак можуть бути спрямовані й на сферу захисту тварин, наприклад, місцева громада могла б розподіляти 
податкові надходження кваліфікованим асоціаціям і організаціям для фінансування програм первинної ветеринарної допомоги, навчання 
громадян щодо прав тварин. Доведено, що встановлення податку із власників собак є необхідним заходом, що дозволить акумулювати 
надходження для проведення соціальних заходів зі зменшення кількості безпритульних тварин. 

Ключові слова: податок, місцеве оподаткування, власники собак, правове регулювання, безпритульні тварини, звільнення від спла-
ти податку.

The article describes the national experience of tax for dog owners as an element of local taxation. It is justified that local taxation in Ukraine should 
ensure that local budgets are filled with tax revenues, as this will allow the local community to provide quality local government. Determined purpose of 
establishing and paying the tax for dog owners based on the analysis of foreign experience. It is argued that the experience of foreign countries indicates 
that the payment of tax for dog owners is an indicator of a tax culture, where taxation is a socially accept able norm, one of the sources of providing 
public goods and services. It has been proved that in the scientific literature the issue of taxation of dog owners is considered fragmented with in the 
framework of the system of local taxes and fees. It is proved that the legal regulation of the establishment and payment of tax for dog owners is present 
in the vast majority of European countries. It is pointed out that inmost foreign countries the requirements for owning and keeping dogs are quite strict, 
and the violation of the requirements results in administrative or criminal liability. It is argued that in Germany, Australia, Canada, China, the Nether lands, 
the United States and other countries, dog owners must obtain a license to own them and pay tax for dog owners.

Attention is drawn to the fact that in October 2017, a bill was registered in the Verkhovna Rada, which provided for the establishment of an 
administrative fee for state registration of pets or stray animals, but the said bill has not been adopted. The scientific position has been proved 
that in Ukraine it is necessary to introduce a tax for dog owners for those tax payers who buy a dog, this should encourage taxpayers to apply to 
special institutions that keep stray dogs. It is outlined that tax for dog owners revenue can also be directed to the animal welfare field, for example, 
the local community could distribute tax revenue to qualified associations and organizations to fund primary veterinary care programs, animal 
rights education. It has been proved that imposing a tax on dog owners is a necessary measure that will allow to accumulate in come for social 
activities to reduce the number of stray animals.

Key words: tax, local taxation, dog owners, legal regulation, stray animals tax exemption.

Постановка проблеми.  Місцеве  оподаткування 
в  Україні  має  забезпечувати  наповнення  податковими 
надходженнями  місцеві  бюджети,  що  дозволить  тери-
торіальній громаді забезпечити якісне місцеве самовря-
дування.  Однією  із  проблем  кожної  місцевої  громади, 
безперечно, є фінансування притулків для тварин, обла-
штування та прибирання місць для вигулу собак тощо. 
Усі  ці  заходи  потребують  значних  коштів  та  є  суттє-
вим  фінансовим  тягарем  для  місцевих  бюджетів.  Цю 
проблему  можна  було  б  вирішити,  повернувшись  до 
досвіду  стягнення  збору  із  власників  собак,  що  вже 
відомий  і  нашій  податковій  системі.  Збір  із  власників 
собак  був  закріплений  у  законодавстві  України  Зако-
ном  «Про  систему  оподаткування»  (втратив  чинність) 
[1] та Декретом Кабінету Міністрів України «Про міс-
цеві податки  і  збори»  (втратив чинність)  [2], що діяли 

на території України з 1993 р. по 2011 р. З ухваленням 
Податкового  кодексу  України  система  місцевого  опо-
даткування зазнала значних структурних змін, зокрема 
було  скасовано  неефективні  в  адмініструванні  та  фіс-
кально неперспективні місцеві збори, збір із власників 
собак  також.  У  жовтні  2017  р.  у  Верховній  Раді  було 
зареєстровано законопроєкт № 7220 про внесення змін 
до  деяких  законодавчих  актів  України  (щодо  запрова-
дження обліку домашніх та безпритульних тварин) [4], 
який  передбачав,  серед  іншого,  встановлення  адміні-
стративного  збору  за  державну  реєстрацію  домашніх 
або  безпритульних  тварин.  Однак  вказаний  законо-
проєкт  так  і  не  був  ухвалений. Отже, місцеві  громади 
в  Україні  не  мають  окремих  фінансових  інструментів 
для  вирішення  проблем  фінансування  притулків  для 
безпритульних тварин із місцевих бюджетів.



301

Порівняльно-аналітичне право
♦

Стан опрацювання проблематики. У науковій літе-
ратурі питання оподаткування власників  собак розгляда-
ється в межах системи місцевих податків  і  зборів. Деякі 
аспекти  справляння  місцевих  зборів  в  Україні  висвіт-
лені у працях В. Андрущенка, О. Василика, Б. Боднарук, 
А. Крисоватого, О. Музики-Стефанчук, А. Соколовської, 
С. Юрія й інших. 

Зважаючи на специфіку тематики оподаткування влас-
ників  собак,  серед  українських  науковців  варто  назвати 
В. Письменного [3, c. 271], який досліджував перспективи 
повернення збору із власників собак до підсистеми місце-
вого оподаткування в Україні. Проте питаннями правового 
регулювання справляння податку на собак активно цікави-
лися закордонні вчені. У працях таких учених, як А. Тара-
сов, Н. Паєр, Ingrid H. Tague, Jon Coates, Tom Head, John 
Corfert, висвітлено окремі аспекти оподаткування власни-
ків собак у закордонних країнах.

Метою статті є  аналіз  закордонного  досвіду  щодо 
правового регулювання податку  із власників собак, шля-
хів  його  адміністрування  та  застосування  на  практиці,  а 
також можливостей введення податку  із власників собак 
в українське податкове законодавство.

Виклад основного матеріалу. Збір із власників собак 
існував у законодавстві України до 2011 р., але фактично 
обсяг  його  мобілізації  був  чи  не  найменший  серед  міс-
цевих  податків  і  зборів.  Як  зазначає  В.  Письменний,  
«у  2010  р.  –  останній  рік  функціонування  «старої»  під-
системи  місцевого  оподаткування  –  його  надходження 
дорівнювали 0,189 млн грн, що еквівалентно 0,023% міс-
цевих податків і зборів, 0,00028% податкових надходжень 
та 0,00012% доходів місцевих бюджетів» [3, c. 272]. Вка-
зані  показники мало  відрізняються  від  попередніх  років 
справляння збору із власників собак і зумовлені обмеже-
ною  базою  оподаткування,  номінальними  податковими 
ставками,  а  також  відсутністю  механізму  контролю  за 
сплатою  даного  збору.  Відповідно  до  Декрету  Кабінету 
Міністрів України «Про місцеві податки і збори» (втратив 
чинність) [2], платниками такого збору були громадяни – 
власники собак (крім службових), які проживали в будин-
ках державного  і громадського житлового фонду та при-
ватизованих  квартирах.  Збір  стягувався  кожного  року. 
Його граничний розмір за кожну собаку не перевищував 
10%  неоподатковуваного  мінімуму  доходів  громадян  на 
час нарахування збору. Проте незначна кількість населе-
них пунктів його застосовувала, а враховуючи відсутність 
дієвої  системи  адміністрування  й  обліку  тварин,  збір  із 
власників собак був досить формальним.

Обговорення питання платежів за володіння собаками 
було також запропоновано у 2017 р. у Верховній Раді, де 
було  зареєстровано  законопроєкт  №  7220  про  внесення 
змін до деяких законодавчих актів України (щодо запрова-
дження обліку домашніх та безпритульних тварин), який 
передбачав:

–  реєстрацію та чіпування домашніх котів і собак;
–  заборону використання тварин на випробувальних 

мисливських  станціях,  а  також  для  проведення  іспитів, 
змагань і притравки мисливських собак;

–  заборону  розведення  домашніх  безпородних  тва-
рин, використання тварин для зайняття жебрацтвом, тор-
гівлю  домашніми  або  опікуваними  тваринами  у  громад-
ських місцях, не відведених спеціально для цих цілей, або 
без  ветеринарних  документів,  передбачених  законодав-
ством про ветеринарну медицину;

–  справляти адміністративний збір у розмірі 0,1 про-
житкового  мінімуму  для  працездатних  осіб  за  державну 
реєстрацію домашніх  або безпритульних  тварин;  за  вне-
сення  змін  до  записів  електронної  бази  даних  обліку 
домашніх та безпритульних тварин, які мають власників 
або  опікунів,  зокрема  виправлення  технічної  помилки, 
допущеної з вини заявника, у розмірі 0,04 прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб [4].

На жаль, даний законопроєкт так і не був ухвалений.  
Як зазначає В. Письменний, «у цьому контексті пока-

зовий  приклад  зарубіжних  країн  із  високою  податковою 
культурою, де справляння податків є суспільно прийнят-
ною нормою, невіддільним компонентом людського спів-
існування  та  одним  із  джерел  забезпечення  суспільних 
благ і послуг» [3, c. 272]. У більшості закордонний краї-
нах досить суворі вимоги до володіння собаками й утри-
мання, порушення вимог спричиняє притягнення до адмі-
ністративної або кримінальної відповідальності. Зокрема, 
у Німеччині, Австралії, Канаді, Китаї, Нідерландах, Спо-
лучених Штатах Америки й інших країнах власники собак 
мають  отримати  відвідну  ліцензію  на  право  володіння 
ними та сплатити податок із власників собак.

Німеччина  стала  першою  країною  у  світі,  яка  закрі-
пила норми про захист тварин у Конституції ще у 2002 р. 
[6]. У країні також діє закон про захист тварин, який ухва-
лений для запобігання жорстокому поводженню із твари-
нами. На  думку  законодавця,  одним  із  проявів  негуман-
ного ставлення до тварин є перетворення їх на бездомних. 
Тому, щоби зменшити кількість бездомних тварин, і було 
введено податок із власників собак.

Відповідно  до  статистичних  даних,  на  території 
Німеччини  проживає  37  млн  домашніх  тварин,  із  яких 
9,4 млн – собаки, що становить 25,4% від загальної кіль-
кості  домашніх  тварин  [7].  Розмір  податку  із  власників 
собак у Німеччині залежить від міста та громади, де прожи-
ває її власник. Так, у Мюнхені податковий платіж становить 
100 євро на рік за одного собаку, проте якщо він мислив-
ської породи, то власник оплачує внесок у розмірі 800 євро 
на рік, у Нижній Саксонії річний податок дорівнює 70 євро, 
а наявність собаки бійцівської породи зобов’язує його влас-
ника сплачувати не менше 613 євро, у Саксонії-Ангальт за 
собак небійцівських порід потрібно платити 10 євро на рік, 
тоді як за бійцівських – 300 [8]. Розміри податкових виплат 
в інших містах і громадах Німеччини (на рік) становлять: 
Етталь  –  1  євро;  Майнц  –  186  євро;  Хаген  –  180  євро;  
Вуперталь – 160 євро [8].

У середньому податкові збори на собак різних порід при-
носять Німеччини приблизно 300 мільйонів євро на рік [8]. 
Зауважимо,  якщо  собаку  забирають  у  притулку  для  бездо-
мних тварин, то надалі такий власник протягом двох років 
звільнений  від  сплати  податку  із  власників  собак.  Також 
власники тварин забов’язані купити поліс медичного страху-
вання для собаки та зробити всі необхідні щеплення.

За  статистичними  даними,  на  території Австрії  заре-
єстровано  827  тис.  собак,  що  є  одним  із  найменших 
показників у Європі [9]. Із червня 2008 р. всіх собак, що 
утримуються в Австрії, треба  ідентифікувати за допомо-
гою мікрочіпа. Чіп повинен бути  імплантований  ветери-
наром коштом власника собаки (у середньому – 20 євро) 
не  пізніше,  ніж  собака  досяг  віку  трьох місяців.  Ставку 
податку із власників собак кожен австрійський населений 
пункт визначає самостійно, але щорічні виплати за одного 
вихованця  зазвичай  не  перевищують  30–40  євро.  Проте 
в деяких містах Австрії податки вищі. Так, у Тіролі ставка 
податку становить 45 євро за кожного собаку, а у Відні за 
першого  собаку  необхідно  сплатити  75  євро,  за  наступ-
ного – по 105 євро на рік [10].

Щодо податку із власників собак у Нідерландах, то він 
належить  до  муніципальних  і  сплачується  до  місцевих 
бюджетів.  Розмір  податку  залежить  від  муніципалітету. 
Так,  у  Гаазі  реєстрація  собаки  здійснюється  протягом 
6 тижнів. Розмір податку  із  власників  собак у Нідерлан-
дах установлюється залежно від кількості собак: за одного 
собаку – 124,08 євро, за двох собак – 318,48 євро; за трьох 
собак – 564,96 євро, якщо особа має більше ніж троє собак, 
то сплачуєте 246,48 євро за кожну наступну тварину [11]. 

У Польщі податок  із  власників  собак уведений Зако-
ном  «Про  місцеві  податки  та  збори»  у  1991  р.  Даний 
податок  необхідно  сплатити  на  рахунок  місцевої  влади  
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до  30  квітня  (звітний  період  –  календарний  рік),  його 
ставка  встановлюється  муніципальною  радою  [12],  але 
максимальна  сума  податку  становить  125,40  злотих. Від 
сплати  податку  із  власників  собак  звільняються  особи 
з  інвалідністю,  особи,  віком  старше  65  років,  які  само-
стійно  ведуть  домогосподарство,  дипломатичні  праців-
ники та фермери, які мають не більше двох собак. 

Люксембург  є  однією  із  країн,  яка  має  найменшу 
кількість  собак.  Усі  володільці  собак  повинні  задекла-
рувати свою тварину та сплатити податок. Сума податку 
варіюється від однієї комуни до  іншої, однак мінімальна 
сума  становить  10  євро  [13].  Податок  спрямовується  до 
бюджету  комуни  та  використовується  для  облаштування 
зон для вигулу собак.

У Швейцарії в кожного собаки повинен бути паспорт 
із фотографією, інформацією про мікрочіп собаки й опи-
сом породи, там же будуть помічені всі щеплення собаки, 
а також тварина повинна бути зареєстрована та взята на 
облік у податковій адміністрації. Незалежно від того, чи 
собаку  купують  з-за  кордону,  чи  придбали  її  у Швейца-
рії, потрібно зареєструвати собаку в місцевих Kreisbüro чи 
Gemeinde [14]. Розмір податку із власників собак колива-
ється від 110 франків на рік у Кантоні Тачіно до 260 фран-
ків у Цюріху [14]. У більшості кантонів від сплати податку 
звільняються  власники  собак-поводирів,  собак-терапев-
тів,  собак-рятувальників  і  собак-помічників,  для  цього 
власники  таких  собак  повинні  надати  відповідні  докази 
(наприклад, посвідчення особи від Швейцарської асоціа-
ції терапевтичних собак або Асоціації LeCopin) [14].

Цікавим є той факт, що навіть на невеликих островах 
також сплачується податок із власників собак. Так, на ост-
рові Гернсі, що є володінням Британської корони в Англій-
ському каналі біля берегів Нормандії, податок із власників 
собак  сплачується щорічно в  січні  за  ставкою 10 фунтів 
стерлінгів за собаку [16]. Власники собак, які не сплачу-
ють податок, притягуються до відповідальності та сплачу-
ють штраф у розмірі не більше 500 фунтів відповідно до 
Закону про ліцензії на собак (Гернсі) 1969 р. [16].

У  Сполучених  Штатах  Америки  в  окремих  штатах 
також  сплачується  податок  із  власників  собак.  У  штаті 
Вірджинія  керівний  орган  кожної  округи  чи  міста  вста-
новлює податок на право власності на собак, що належать 
до  його  юрисдикції.  Сума  податку  може  змінюватись, 
навіть залежати від статі собаки. Сума податку не повинна 
перевищувати 10 доларів Сполучених Штатів Америки за 
кожен рік або 50 доларів Сполучених Штатів Америки за 
довічну ліцензію [17]. 

В  Ізраїлі  кожний  власник  собаки  повинен  зареєстру-
вати собаку та здійснити всі необхідні щеплення. Податок 

сплачується виключно за нестерилізованих тварин, стано-
вить 338 шекелів і входить до групи податків з оподатку-
вання фізичних осіб [18]. 

Висновки. Отже,  ураховуючи  міжнародний  досвід 
встановлення та плати податку із власників собак, Україні 
варто було б звернути увагу на вказану позитивну практику, 
усе ж таки повернутись до запровадження податку чи збору 
із власників собак. Притулки тварин переповнені та пере-
бувають на фінансуванні  суто  волонтерських  організацій, 
тому кошти, отримані від сплати вказаного податку, могли 
б  якісно  змінити  ситуацію  з  безпритульними  тваринами 
в  нашій  державі.  Такими  податковими  важелями  місцеві 
громади  зможуть  ефективно  впливати  на  ситуацію  з  без-
притульними  тваринами  у  своїй  місцевості.  Для  початку 
доречно  було  б  запровадити  податок  із  власників  собак 
для тих платників, які купують собаку, оскільки, на нашу 
думку,  якщо  платники  податків  готові  заплатити  кілька 
тисяч  гривень  за  собаку  та  забезпечити  її  утримання,  то 
в них не повинно виникнути проблем зі сплатою податку 
із  власників  собак.  Це  деякою  мірою  має  стимулювати 
платників податків звертатися до спеціальних закладів, що 
утримують безпритульних собак. Обов’язково ватро перед-
бачити і звільнення від сплати податку із власників собак 
за прийняття тварин із притулків. Ті платники податків, які 
забирають собак із притулків, не повинні сплачувати вказа-
ний податок, оскільки вони вже допомогли власній громаді 
зменшити кількість покинутих собак. Собак, яких просто 
забирають із вулиці, варто було б зареєструвати у притулку 
для тварин, щоб була можливість ідентифікації їхніх влас-
ників. Надходження від податку із власників собак можуть 
бути спрямовані й на сферу захисту тварин, наприклад, міс-
цева  громада могла б розподіляти податкові надходження 
кваліфікованим асоціаціям і організаціям для фінансування 
програм первинної ветеринарної допомоги, навчання гро-
мадян щодо прав тварин. 

Звичайно,  встановлення  нового  податку  чи  збору 
в  теперішніх  умовах  у  нашій  державі  може  викликати 
критику  та  несприйняття.  Але  встановлення  «розумної» 
ставки  податку  із  власників  собак  та  його  ефективного 
адміністрування зможе дещо охолодити критику. Підкрі-
пити  це  зможе  також  і  визначення  головної мети  такого 
податку – захисту тварин, що ще раз вказуватиме на нашу 
прогресивну  європейську  спрямованість.  Міжнародний 
досвід свідчить про те, що встановлення податку із влас-
ників  собак  є необхідним  заходом, що дозволить  акуму-
лювати  надходження  для  проведення  соціальних  заходів 
зі зменшення кількості безпритульних тварин, створення 
зон для вигулу та захисту тварин, а також підвищить від-
повідальність власників собак. 
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У статті розглядаються особливості й проблеми правового регулювання підстав для припинення державної служби в Україні як 
завершальної стадії проходження державної служби. Воно обов’язково супроводжується втратою статусу державного службовця, неза-
лежно від того, відбувається це за ініціативою державного службовця чи державного органу, де він працює.

Аналіз наявної в Україні системи державної служби свідчить про те, що вона не повністю відповідає стратегічному курсу держави на 
демократичний розвиток і впровадження європейських стандартів урядування, оскільки залишається не досить професійною, відпові-
дальною, ефективною, внаслідок чого замість того, щоб бути рушійною силою соціально-економічних і державно-управлінських реформ, 
гальмує можливість швидких позитивних змін у суспільстві й державі.

Специфікою проходження державної служби в Україні є врегулювання правовідносин між державними службовцями й державним 
органом, в якому вони працюють, нормами як адміністративного, так і трудового права. Беручи до уваги пріоритетність спеціальних 
норм перед загальними, під час припинення державної служби насамперед повинні застосовуватися положення Закону України «Про 
державну службу», а вже потім, за їхньої відсутності необхідного врегулювання, – положення Кодексу законів про працю. Зміст правового 
регулювання, впливаючи на саму можливість, підстави, наслідки припинення державної служби, є важливим чинником мотивації як всту-
пу на державну службу, так і перебування на ній. Однією з важливих характеристик державної служби є її стабільність, безстроковість і 
належне державне пенсійне забезпечення.

Стаття 83 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. передбачає підстави припинення державної служби. Предме-
том регулювання цієї статті є не лише перелік підстав для припинення державної служби, а й гарантії захисту державного службовця від 
звільнення за ініціативою новопризначених керівників у разі зміни керівників або складу державних органів тощо. Саме тому дослідження 
проблем та особливостей проходження державної служби в Україні в умовах адміністративної реформи, визначення основних напрямів 
її вдосконалення надзвичайно актуальне.

Ключові слова: державний службовець, державна служба, правове регулювання, підстави припинення державної служби, службові 
правовідносини.

The article deals with the peculiarities and problems of legal regulation of the grounds for termination of the civil service in Ukraine, as the final 
stage of the civil service. It is necessarily accompanied by the loss of the status of a civil servant, regardless of whether it occurs at the initiative 
of the civil servant or the public authority in which he or she is employed.

An analysis of the existing civil service system in Ukraine shows that it does not fully comply with the country’s strategic course on democratic 
development and the implementation of European governance standards, as it remains insufficiently professional, responsible, efficient, resulting 
in instead being a driving force for socio-economic and state-administrative reforms, hinders the possibility of rapid positive changes in society 
and the state.

The specificity of the civil service in Ukraine is the regulation of the legal relationship between the civil servants and the state body in which 
they work, the rules of both administrative and labor law. Taking into account the priority of special norms over the general ones, the termination 
of the civil service should first of all apply the provisions of the Law of Ukraine “On Civil Service”, and only then in the absence of the necessary 
regulation of the provisions of the Labor Code. The content of legal regulation, influencing the opportunity itself, the grounds, consequences of 
termination of public service are important factors of motivation both to enter into public service and stay in it. One of the important features of the 
civil service is its stability, timelessness, and proper public pension provision.

Article 83 of the Law of Ukraine “On Civil Service” of 10 December 2015 provides for grounds for termination of civil service; in case of change 
of heads or composition of state bodies, etc. That is why the study of the problems and peculiarities of the civil service in Ukraine in the context 
of administrative reform, determining the main directions of its improvement is extremely relevant.

Key words: civil servant, civil service, legal regulation, grounds for termination of civil service, official legal relations.

Постановка проблеми. Розбудова соціальної, демокра-
тичної  та  правової  держави,  вхід України  в  Європейську 
співдружність,  проведення  конституційної  та  адміністра-
тивної реформи має на меті підготовку й створення такої сис-
теми державної служби, яка б зображала по-справжньому 
ефективну  й  надійну  опору  наявності  й  розвитку  всього 
державного  апарату  нашої  держави.  Ось  чому  інститут 
державної служби посідає одне з важливих місць у системі 
державного механізму. Ефективність та якість його право-
вої регламентації безпосередньо впливає на стан реалізації 
основоположних характеристик правової та демократичної 
держави. Слід зазначити, що за своєю природою державна 
служба є комплексним правовим інститутом і посідає одне 
з  ключових місць  серед  проблем,  які  потребують  постій-
ного наукової уваги як з потреб юридичної науки в цілому, 
так і для науки адміністративного права зокрема. У межах 
окресленої  загальної  проблематики  досліджень  інституту 
державної  служби  природно  одним  із  ключових  завдань 
є  об’єктивне  дослідження  підстав  припинення  державної 
служби й виокремлення особливостей правової регламен-
тації цієї категорії правовідносин.

Процес  реформування  адміністративно-службових 
відносин,  прийняття  нового  Закону  України  «Про  дер-
жавну  службу»  підносить  розвиток  службових  право-
відносин  на  новий  якісний  рівень  і  передбачає  нові 
й актуальні підходи до інституту припинення службових 
правовідносин.

Слід  підкреслити,  що  нормативно-правове  регулю-
вання  підстав  припинення  державної  служби  повинно 
впливати на стан суспільних відносин у цій сфері. Тому 
особливу увагу в роботі приділено підставам припинення 
державної  служби  відповідно  до  ст.  83  Закону  України 
«Про державну службу» від 10 грудня 2015 р.

Стан опрацювання.  Питання  наукових  досліджень 
щодо  припинення  державної  служби  знайшли  відбиття 
в  працях  В.Б.  Авер’янова,  О.А.  Агеєва,  О.М.  Бандурки, 
Ю.П. Битяка, JI.P. Білої-Тіунової, А.А. Бровій, Д.В. Балуха, 
Ю.Ю.  Бальція, О.І.  Бедного,  I.E. Данильєва,  В.М. Васи-
ленка, І.П. Голосніченка, С.В. Ківалова й інших.

Мета статті присвячена  загальній  характеристиці 
підстав припинення державної служби як інституту адмі-
ністративного  права  у  контексті  ст.  83  Закону  України 
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«Про  державну  службу»  від  10  грудня  2015  р.,  а  також 
визначенню можливостей  адаптації  інституту  державної 
служби України до міжнародних стандартів і його адапта-
ції для України в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу.  Вивчаючи  наукову 
літературу, можна дійти висновку, що одним з основних 
структурних складових державної служби є процес її про-
ходження. Саме в період проходження державної служби 
відбувається  взаємозв’язок  між  державним  службовцем 
і  державою;  державою  (в  особі  державного  службовця) 
та громадянами; державними службовцями, які працюють 
у державних органах різних рівнів і гілок влади; держав-
ними  службовцями  (державними  органами)  й  структу-
рами самоорганізації громадянського суспільства [1, с. 3].

Особливістю проходження державної служби в Укра-
їні  є  врегулювання  правовідносин,  що  виникають  між 
державним  службовцем  і  державним  органом,  в  якому 
він  працює,  та що  регулюються  нормами  як  адміністра-
тивного,  так  і  трудового  права.  Як  бачимо,  припинення 
державної служби має свої характерні особливості: звіль-
нення  державних  службовців  може  відбуватися  за  кіль-
кома  групами  підстав,  тих,  що  визначені  нормами  різ-
них галузей права, зокрема трудового права. Все ж варто 
зазначити, що є загальні й спеціальні норми, що регулю-
ють  питання  припинення  державної  служби,  проте  слід 
підкреслити той факт, що спеціальні норми мають пере-
вагу перед загальними нормами.

Беручи  до  уваги  перевагу  спеціальних  норм  перед 
загальними,  при  припиненні  державної  служби  насам-
перед  повинні  застосовуватися  положення  Закону  Укра-
їни  «Про  державну  службу»,  а  вже  потім  за  відсутності 
необхідного  врегулювання  положення  має  застосовува-
тись  Кодекс  законів  про  працю  (далі  –  КЗпП)  України. 
Зміст  правового  регулювання,  впливаючи  на  саму  мож-
ливість,  підстави,  час,  наслідки  припинення  державної 
служби  є  важливими  чинниками мотивації  як  вступу  на 
цю службу, так і перебування на ній.

На  думку  О.Д.  Єремійчук,  підстави  для  припинення 
державної служби пропонується поділити на такі групи:

1.  За критерієм правової визначеності:
а)  визначені  спеціальним  законодавством  (Закон 

України «Про державну службу»);
б)  передбачені трудовим законодавством (КЗпП Укра-

їни).
2.  За суб’єктом, від якого виходить ініціатива:
а)  за ініціативою державного службовця;
б)  з ініціативи державного органу, де працює держав-

ний службовець [2, с. 70].
Схожою є думка щодо припинення державної служби 

Л.Р. Біли-Тіунової, яка виділяє три види державної служби, 
а саме адміністративну, спеціалізовану й мілітаризовану. 
Згідно  з  цією класифікацією вона пропонує  відповідний 
підхід щодо дослідження  законодавства про припинення 
державної служби, яке характерне для цих видів служби, 
й  насамперед  виокремлення  нормативно-правових  актів, 
які регулюють:

а)  припинення державної служби, яке характерне для 
всієї державної служби незалежно від виду служби, тобто 
для єдиної державної служби;

б)  припинення державної служби, яке характерне для 
певного виду державної служби (адміністративної, спеці-
алізованої та мілітаризованої) [3, с. 68].

Законодавчим  актом, що має  загальний  характер  для 
всієї державної служби, безперечно, є Закон України «Про 
запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р., який передба-
чає цілий ряд положень, безпосередньо пов’язаних із при-
пиненням  державної  служби.  Насамперед  це  стосується 
законодавчого визначення низки понять, які використову-
ються  як  у  цьому  Законі,  так  і  в  чинному  законодавстві 
про державну службу, зокрема: «пряме підпорядкування», 
«близькі особи», «корупційне правопорушення», «непра-

вомірна вигода», «реальний конфлікт інтересів», «викри-
вач» тощо [4]. Особливо слід відзначити законодавчі поло-
ження, що  стосуються  обмежень  державного  службовця 
при проходженні ним державної служби, тобто вони є під-
ставою для припинення державної служби, зокрема обме-
ження щодо:

а)  використання  службових  повноважень  чи  свого 
становища;

б)  одержання подарунків;
в)  одержання  неправомірної  вигоди  або  подарунка 

й поводження з ними;
г)  сумісництва й  суміщення  з  іншими видами діяль-

ності;
ґ)  обмеження  після  припинення  діяльності,  пов’язаної 

з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування;
д)  спільної роботи близьких осіб.
Не  деталізуючи  названі  обмеження,  оскільки  це 

питання  детальніше  досліджуватиметься  надалі,  слід 
зазначити, що в цілому наведені вище обмеження суттєво 
відрізняються від обмежень, які було передбачено в Законі 
України  від  07  квітня  2011  р.  «Про  засади  запобігання 
корупції» [5], і ці зміни слід визнати позитивними.

Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 
2015 р. як спеціальний нормативно-правовий акт, що регу-
лює питання прийняття, проходження державної служби, 
визначає  також  і  підстави  її  припинення.  Серед  підстав 
припинення державної служби, які визначає ст. 83 Закону, 
наявні такі підстави:

1)  у  разі  втрати  права  на  державну  службу  або  його 
обмеження;

2)  у  разі  закінчення  строку  призначення  на  посаду 
державної служби;

3)  за  ініціативою  державного  службовця  або  за  уго-
дою сторін;

4)  за ініціативою суб’єкта призначення;
5)  у разі настання обставин, що склалися незалежно 

від волі сторін;
6)  у  разі  незгоди  державного  службовця  на  прохо-

дження державної служби у зв’язку зі зміною її істотних 
умов;

7)  у  разі  досягнення  державним  службовцем  65-річ-
ного віку, якщо інше не передбачено законом;

8)  у  разі  застосування  заборони,  передбаченої  Зако-
ном України «Про очищення влади»;

9)  з  підстав,  передбачених  контрактом  про  прохо-
дження державної служби (у разі укладення) [6].

Аналізуючи  зазначену  статтю,  варто  наголосити,  що 
в ній достатньо чітко висвітлені й врегульовані підстави 
для  припинення  державної  служби.  Тут  спостерігається 
певна аналогія  (вище  зазначалось про спеціальні норми, 
що  регулюють  питання  припинення  державної  служби) 
з правовим регулюванням підстав припинення трудового 
договору, які закріплюються в ст. 36 КЗпП України, а саме:

1)  угода сторін;
2)  закінчення строку крім випадків, коли трудові від-

носини фактично тривають і жодна зі сторін не поставила 
вимогу про їх припинення;

3)  призов або вступ працівника або власника – фізич-
ної особи на військову службу, направлення на альтерна-
тивну (невійськову) службу;

4)  розірвання  трудового  договору  з  ініціативи  пра-
цівника,  з  ініціативи  власника  або  уповноваженого  ним 
органу або на вимогу профспілкового чи іншого уповно-
важеного на представництво трудовим колективом органу;

5)  переведення  працівника,  за  його  згодою,  на  інше 
підприємство,  в  установу,  організацію  або  перехід  на 
виборну посаду;

6)  відмова  працівника  від  переведення  на  роботу 
в  іншу  місцевість  разом  з  підприємством,  установою, 
організацією,  а  також  відмова  від  продовження  роботи 
у зв’язку зі зміною істотних умов праці;
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7)  набрання законної сили вироком суду, яким праців-
ника засуджено (крім випадків звільнення від відбування 
покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до 
іншого покарання, яке виключає можливість продовження 
даної роботи;

7-1) укладення  трудового  договору  (контракту)  всупе-
реч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», 
встановленим для осіб, які звільнилися або іншим чином 
припинили  діяльність,  пов’язану  з  виконанням  функцій 
держави або місцевого самоврядування, протягом року із 
дня її припинення;

7-2) з підстав, передбачених Законом України «Про очи-
щення влади»;

7-3) набрання законної сили рішенням суду про визна-
ння  необґрунтованими  активів  та  їх  стягнення  в  дохід 
держави  стосовно  особи,  уповноваженої  на  виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування в перед-
бачених ст.290 Цивільного процесуального кодексу Укра-
їни випадках;

8)  підстави, передбачені контрактом;
9)  підстави, передбачені іншими законами [7].
Порівнюючи  підстави,  передбачені  КЗпП  України, 

та  ті,  що  визначені  в  Законі  України  «Про  державну 
службу»,  слід  зазначити,  що  останні  детальніше  регла-
ментовані.  Наприклад,  у  Законі  України  «Про  державну 
службу» йдеться про припинення державної служби після 
досягнення  особою  пенсійного  віку, що  висвітлює  мож-
ливість  отримання  пенсійного  забезпечення.  Щобільше, 
Законом  передбачаються  можливості  припинення  дер-
жавної  служби  у  зв’язку  з  настанням  заборони,  перед-
баченої  люстраційним  законодавством,  що  свідчить  про 
активну  реалізацію  загальнодержавної  політики  в  цій 
сфері й про урегульованість цього питання стосовно дер-
жавної  служби.  Також  Закон  України  «Про  державну 
службу»  визначає  як  підставу  настання  обставин,  які  не 
залежали від волі сторін, що також є позитивним момен-
том і відмінністю в регулюванні цього питання з підста-
вами, визначеними в КЗпП України. Проте слід зауважити, 
що  перелік  підстав  припинення  трудових  правовідно-
син,  передбачений  ст.  36 КЗпП України  значно ширший 
і містить такі підстави, як укладення трудового договору 
(контракту) всупереч вимогам Закону України «Про запо-
бігання корупції», встановленим для осіб, які звільнилися 
або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з вико-
нанням функцій держави або місцевого самоврядування, 
протягом року з дня її припинення; з підстав, передбаче-
них трудовим контрактом. До того ж перелік підстав при-
пинення трудової діяльності, що міститься в КЗпП Укра-
їни, не вичерпний у порівнянні з підставами припинення 
службової  діяльності,  закріпленими  в  Законі  України 
«Про державну службу» [8, с. 444].

П. 1 ч. 1 ст. 83 встановлює, що державна служба може 
бути  припинена  в  разі  втрати  права  на  державну  службу 
або його обмеження [6]. Конституція України в ст. 38 вста-
новлює,  що  громадяни  володіють  правом  участі  в  дер-
жавному управлінні й вирішенні державних справ, у все-
українському  й  місцевих  референдумах,  вільно  обирати 
й  бути  обраними  до  органів  державної  влади  й  органів 
місцевого  самоврядування  [9].  Тобто  будь-який  громадя-
нин  України  має  можливість  безпосередньо  здійснювати 
державне управління та реалізовувати завдання та функції 
держави, забезпечуючи виконання певних державних про-
грам і державної політики в цілому. Усі громадяни України 
мають рівні права в доступі до державної служби, а також 
до служби в органах місцевого самоврядування. Слід від-
значити,  що  окреслене  положення  Закону  України  «Про 
державну  службу»  містить  посилання  на  ст.  84,  яка  вже 
більш детально розкриває усі аспекти припинення у зв’язку 
з втратою або обмеженням права на державну службу.

Наступна підстава припинення державної служби, що 
передбачає ст. 83 Закону України «Про державну службу» 

[6], визначає припинення проходження державної служби 
у  зв’язку  із  закінченням  строку  призначення  на  посаду 
державної  служби.  Якщо  державного  службовця  було 
призначено  на  встановлений  строк,  що  може  зумовлю-
ватися  характером  службової  діяльності  або  характером 
функціонування  органу  державної  чи  місцевої  влади, 
державна  служба  припиняється  у  зв’язку  із  закінченням 
цього строку, який, зокрема, визначається актом про при-
значення на посаду державного службовця. Слід підкрес-
лити  той  факт, що,  відповідно  до  ст.  34  Закону України 
«Про державну службу» [6], за загальним правилом, дер-
жавний службовець призначається на посаду безстроково, 
проте є винятки, що полягають в обмеженні строку пере-
бування на державній службі для певних категорій поса-
довців, а саме – для державних службовців категорії «А», 
які призначені на посаду на п’ятирічний строк. Важливе 
те, що строковий характер державної служби відбувається 
при  заміщенні  тимчасово  відсутнього  посадовця,  тому 
при  виході  на  службу  заміщуваного  посадовця  держав-
ний службовець, який виконував свою діяльність на його 
посаді,  припиняє  її  виконання.  Припинення  державної 
служби за цією підставою, як і за іншими, оформлюється 
у вигляді адміністративного акту про припинення держав-
ної служби.

Припинення  державної  служби  за  власної  ініціативи 
або за угодою сторін передбачене п. 3 ч. 1 ст. 83 Закону 
України «Про державну службу» [6]. Припинення держав-
ної служби є волевиявленням хоча б однієї зі сторін право-
відносин, відповідно до чого правовідносини завершують 
існування  та  можуть  набувати  іншої  форми,  як,  напри-
клад,  суспільні  правовідносини  щодо  пенсійного  забез-
печення  державного  службовця  тощо.  Відповідно,  дер-
жавний  службовець  не  обмежений  у  праві  самостійного 
припинення проходження ним державної служби у зв’язку 
з певними особистими обставинами або просто небажан-
ням  виконувати  надані  державно-владні  повноваження 
в майбутньому. По суті це є втіленням у життя конститу-
ційно  закріпленого  принципу  свободи  праці,  передбаче-
ного ст. 43 Основного Закону [9], який, зокрема, передба-
чає можливість вільного вступу на державну службу та її 
припинення.

Припинення державної служби за ініціативою суб’єкта 
призначення  (п.  4  ст.  83  Закону  України  «Про  державну 
службу»  [6])  є  підставою  припинення  державної  служби 
одноосібно державним службовцем, і, відповідно, можли-
вість  її  реалізації  має  здійснюватися  за  наявності  певних 
умов.  Така  підстава  передбачає,  що  керівник  державного 
або  місцевого  органу  чи  уповноважена  ним  особа  само-
стійно  виявляє  бажання  припинити  проходження  певним 
державним  службовцем  його  служби.  Цей  варіант  завер-
шення  правовідносин може  настати,  зокрема,  коли  квалі-
фікаційний  рівень  державного  службовця  не  відповідає 
встановленим  вимогам  або  коли  цей  рівень  знизився  чи 
погіршився  в  процесі  проходження  службової  кар’єри. 
Тобто  припинення  державної  служби  за  цією  підставою 
передбачає одностороннє волевиявлення посадової особи, 
яка призначила державного службовця на посаду [8, с. 450].

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 83 Закону України «Про дер-
жавну службу» [6] державна служба може теж припиня-
тися в разі настання обставин, що склалися незалежно від 
волі сторін. Ця норма допускає випадки, коли правовідно-
сини припиняються за певних обставин, на які не впливає 
бажання чи потреба ані суб’єкта призначення, ані безпосе-
редньо державного службовця. Зокрема, якщо державний 
службовець отримав певні травми, що призвели до  інва-
лідності й неможливості подальшого здійснення службо-
вої діяльності, державна служба може припинитися. Тобто 
усі події чи обставини, які виникли за відсутності бажання 
когось  з  учасників  індивідуальних  трудових правовідно-
син та які вплинули на виконання посадовцем своєї служ-
бової  діяльності  або  навіть  унеможливлюють  подальше 
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виконання  ними  своїх  службових  обов’язків,  є  переду-
мовами  до  припинення  державної  служби.  Державні 
службовці,  як  і  будь-які  інші  працівники,  добровільно, 
на власний розсуд здійснюють свою службову діяльність 
[8, с. 452].

П. 6 ч. 1 ст. 83 Закону України «Про державну службу» 
[6]  передбачає, що  проходження  державної  служби  при-
пиняється  в  разі  незгоди  державного  службовця на  про-
ходження державної служби у зв’язку зі зміною її істотних 
умов.  Відповідно  до КЗпП України  зміна  істотних  умов 
трудової діяльності становить самостійне правове явище, 
за яким проводиться зміна найбільш суттєвих і важливих 
аспектів виконуваної працівником трудової діяльності. До 
таких змін, відповідно до ст. 32 КЗпП України [7], нале-
жать зміни: систем і розмірів оплати праці, пільг, режиму 
роботи, встановлення або скасування неповного робочого 
часу, суміщення професій, розрядів і найменування посад 
та інших.

Однією  з  підстав  припинення  державної  служби 
є  досягнення  державним  службовцем 65-річного  віку, що 
передбачається п.  7  ч.  1  ст.  83  Закону України «Про дер-
жавну  службу»  [6].  Пенсійне  забезпечення  є  складовою 
частиною  службової  діяльності,  яка  надає  змогу  забез-
печувати  державних  службовців  засобами  для  існування 
після  досягнення  ними  фактично  віку,  коли  втрачається 
чи  знижується  працездатність. Попри  досягнення  пенсій-
ного віку проходження державним службовцем державної 
служби не припиняється. Така підстава припинення трудо-
вих правовідносин відсутня в КЗпП України, що фактично 
надає можливість працівникам продовжувати працювати за 
обумовленим трудовим договором, а також створює пере-
думови  до  здійснення  трудової  діяльності  державними 
службовцями в приватному секторі після досягнення ними 
65-річного віку й припинення державної служби.

Щодо  припинення  державної  служби  відповідно  до 
п. 8 ст. 83 Закону України «Про державну службу» [6], а 
саме в разі застосування заборони, передбаченої Законом 
України «Про очищення влади». Загальнодержавна полі-
тика люстрації влади мала своїм наслідком прийняття спе-
ціалізованого нормативно-правового акту, який регламен-

тує порядок здійснення службової діяльності державними 
службовцями.  Окремі  посадові  особи,  які  перебували 
на  посадах  під  час  президентства В.Ф. Януковича,  були 
залучені  в  корупційні  схеми,  що  мало  своїм  наслідком 
утворення  глибокої  економічної  кризи  в  нашій  державі 
й  закорумпованості  окремих  органів  державної  влади. 
Саме тому політика держави щодо подолання негативних 
наслідків державного управління колишньої влади зобра-
зилась у новому Законі України «Про державну службу». 
Люстрація,  або  очищення  влади,  становить  заборону 
займати  посади  в  органах  державної  чи  місцевої  влади 
особам,  які  скомпрометували  себе. Основним  завданням 
очищення  влади  є  звільнення  з  державних  посад  дер-
жавних службовців, а також осіб, які займають політичні 
посади,  діяльність  яких  загрожує  розвитку  демократії 
в  Україні.  Протягом  різних  історичних  етапів  очищення 
влади застосували Чехія, Польща, Грузія та країни Балтії. 
Очищення влади не становить певної санкції або міри від-
повідальності за порушення норм законодавства [8, с.455].

Висновки. З вищенаведеного слід зробити висновок, 
що  підстави  припинення  державної  служби  мають  свої 
характерні  особливості  та  є  предметом  регулювання  як 
спеціалізованого  законодавства  –  Закону  України  «Про 
державну службу», так і загального кодифікованого зако-
нодавства,  тобто  трудового  законодавства  України.  Ця 
особливість зумовлює виникнення певних проблем під час 
практичної  реалізації  норм права,  за  якими відбувається 
звільнення  державних  службовців.  На  відміну  від  при-
пинення  трудового  договору,  при  припиненні  державної 
служби сторони мають чітко дотримуватися законодавчих 
приписів і не вправі здійснювати припинення за взаємною 
домовленістю без відповідного правового визначення.

Отже,  припинення  державної  служби  –  це  особиста 
добровільна відмова державного службовця від державно-
службових  повноважень,  відмова  суб’єкта  призначення 
державному  службовцю  в  державно-службових  повно-
важеннях  з  тих або  з  інших підстав,  які передбачаються 
договором, якщо державний службовець вирішить продо-
вжувати робочу кар’єру, наприклад, у патронатній службі 
органу, де він працював на контрактній основі.
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У статті розглянуто питання адміністративної відповідальності за недобросовісну конкуренцію відповідно до норм Кодексу Укра-
їни про адміністративні правопорушення та чинного Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Перераховано й 
схарактеризовано дії, що розглядаються як недобросовісна конкуренція. Зазначено погляд науковців щодо недоліків законодавства у 
сфері недобросовісної конкуренції та їхній вплив на кваліфікацію адміністративного правопорушення. Представлено аналіз порушень 
у сфері інтелектуальної власності. Наведено напрями вдосконалення адміністративного законодавства щодо відповідальності за недо-
бросовісну конкуренцію в Україні. Конкуренція є невіддільним атрибутом ринкової економічної системи. Позитивний вплив конкуренції 
на економічний розвиток і необхідність підтримки високого рівня конкуренції практично на всіх товарних ринках не викликає сумніву. 
Конкуренція є найбільш прийнятним засобом регулювання основних економічних процесів, розподілу матеріальних благ, задоволення 
інтересів споживачів. Разом із тим, конкуренція не здатна до саморегуляції в необхідній мірі. Тому для забезпечення оптимального функ-
ціонування ринку потрібне спеціальне законодавче регулювання відносин, що існують в умовах конкуренції. Однак, попри це, захист від 
недобросовісної конкуренції є не досить теоретично розробленим інститутом. Опубліковано ряд наукових робіт, присвячених проблемам 
адміністративної відповідальності за порушення антимонопольного законодавства. Проте адаптація національного законодавства до 
вимог Європейського Союзу вимагає пошуку ефективних шляхів удосконалення законодавства. Правова сутність недобросовісної конку-
ренції полягає в тому, що, бувши об’єктом правової заборони, є дії, від яких зобов’язані утримуватися всі учасники конкурентних відносин 
під час здійснення діяльності на товарному ринку. Дотримання заборони недобросовісної конкуренції, як будь-якого іншого правового 
припису, не ставиться в залежність від ставлення суб’єкта конкурентних відносин до своїх дій. Відповідно, для визнання дій господарчого 
суб’єкта недобросовісною конкуренцією, не потрібно встановлювати наявність в особи умислу й провини. Недобросовісна конкуренція 
стає поширеною формою суспільно-шкідливої поведінки в умовах ринкової форми господарювання.

Ключові слова: антимонопольне законодавство, недобросовісна конкуренція, адміністративна відповідальність, реклама, інтелек-
туальна власність.

The article deals with the issue of administrative liability for unfair competition in accordance with the provisions of the Code of Administrative 
Offenses and the current Law of Ukraine “On Protection against Unfair Competition”. Listed and characterized actions that are considered unfair 
competition. The opinion of the scientists about the shortcomings of the legislation in the field of unfair competition and their influence on the 
qualification of an administrative offense is stated. Listed below are actions related to advertising and intellectual property. It is noted that the 
problems related to unfair competition are mostly in the market of intellectual products. The analysis of infringements in the field of intellectual 
property is presented. The directions of improvement of the administrative legislation on responsibility for unfair competition in Ukraine are given. 
Competition is an integral attribute of a market economic system. Positive competitive competition at the economic level and the reliability of 
high competitiveness of competitors in all commodity markets are not in doubt. The competition is that it is necessary to use strict regulation of 
economic processes, expanding among themselves, meeting the needs of consumers. However, competition is not capable of self-regulation 
to the necessary extent. Therefore, to ensure the optimal functioning of the market requires special legislative regulation of relations that exist 
in conditions of competition. However, protection against unfair competition is not a sufficiently theoretically developed institution. A number 
of scientific papers have been published on the problems of administrative liability for antitrust violations. However, the adaptation of national 
legislation to the requirements of the European Union requires the search for effective ways to improve legislation. The legal essence of unfair 
competition is that, being the object of legal prohibition, there are actions from which all participants of competitive relations are obliged to refrain 
when carrying out activity in the commodity market. Compliance with the prohibition of unfair competition, like any other legal requirement, does 
not depend on the attitude of the subject of competition to its actions. Accordingly, in order to recognize the actions of an economic entity as 
unfair competition, it is not necessary to establish the presence of intent and guilt in the person. Unfair competition is becoming a common form 
of socially harmful behaviour in a market economy.

Key words: antitrust law, unfair competition, administrative liability, advertising, intellectual property.

Метою статті є дослідження адміністративної відпо-
відальності за недобросовісну конкуренцію.

Стан дослідження. Дослідженнями діяльності у сфері 
захисту конкурентці займалися такі вчені: В.Б. Авер’янов, 
А.І.  Берлач,  О.О.  Бакалінська,  С.С.  Валітов,  І.І.  Дахно, 
Є.В.  Додін, Ю.В.  Журик,  В.К.  Колпаков,  М.Й.  Коржан-
ський,  А.І. Мельниченко,  В.О.  Навроцький,  Д.В.  Напрі-
єнко,  Н.Р.  Нижник,  Л.В.  Ніколаєва,  О.М.  Околович, 
О.П. Олійник, О.І. Остапенко й інші.

Виклад основного матеріалу.  На  відміну  від  інших 
протиправних  діянь,  що  порушують  норми  антимонополь-
ного  законодавства,  недобросовісна  конкуренція  в  багатьох 
випадках  не  передбачає  наявності  будь-якої  ринкової  влади 
в суб’єкта правопорушення. Прийняття Закону «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо захисту економічної кон-
куренції та удосконалення процедур контролю за концентра-
цією суб’єктів господарювання» внесло поправки щодо забо-
рони на недобросовісну конкуренцію, встановлену нормами 
Закону «Про захист економічної конкуренції» [1; 2].

Натепер відповідні форми  (способи) недобросовісної 
конкуренції закріплені Законом «Про захист економічної 

конкуренції» в дещо видозміненому вигляді в порівнянні 
з  першою  редакцією  закону. Примітною  новацією  анти-
монопольного пакета поправок стала поява в Законі «Про 
захист  економічної  конкуренції»  норми,  яка  встановлює 
заборону  на  недобросовісну  конкуренцію,  пов’язану 
з  визначенням  нових  аспектів  концентрації,  раніше  не 
виділеної в окрему форму недобросовісної конкуренції.

Складно  уявити  здійснення  копіювання,  імітації 
або  незаконного  використання  шляхом  бездіяльності. 
У  такому  випадку  постає  питання  про  правильне  вста-
новлення  суб’єктивної  сторони  відповідного  правопо-
рушення  з  метою  доведення  усвідомленого  здійснення 
відповідним суб’єктом діяння у формі бездіяльності, що 
може бути пов’язано з певними складнощами.

Незаконне  використання  позначення,  тотожного 
товарному знаку, фірмового найменування, комерційного 
позначення, найменування місця походження товару гос-
подарчого  суб’єкта-конкурента  повинні  підпадати  під 
встановлену Законом «Про захист економічної конкурен-
ції» заборону на недобросовісну конкуренцію, пов’язану 
з  придбанням  і  використанням  виключного  права  на 
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засоби  індивідуалізації юридичної  особи,  засоби  індиві-
дуалізації товарів, робіт або послуг.

Формулювання забороненого діяння повинно, на нашу 
думку,  включати тільки придбання виключного права на 
засоби  індивідуалізації  юридичної  особи,  засоби  інди-
відуалізації  товарів,  робіт  або  послуг.  Відзначимо,  що 
відповідно  до  Цивільного  кодексу  України  до  засобів 
індивідуалізації  юридичних  осіб,  товарів,  робіт,  послуг 
і підприємств відносяться знаки обслуговування.

Однак  Закон  «Про  захист  економічної  конкуренції» 
з якоїсь причини не містить вказівки на можливість при-
тягнення до відповідальності  за незаконне використання 
тотожного або схожого знаку обслуговування. Відповідне 
діяння  охоплюється  встановленою  Законом  «Про  захист 
економічної конкуренції» забороною на інші форми недо-
бросовісної конкуренції.

На нашу думку, таке упущення законодавця пов’язано 
зі зниженням якості юридичної техніки у зв’язку з перма-
нентними  спробами  надати  антимонопольному  законо-
давству  якомога  більше  особливих  рис  і  нових  аспектів 
регулювання.

Поняття  адміністративної  відповідальності  за  недо-
бросовісну  конкуренцію  розглядається  в  системі  заходів 
адміністративного примусу й одночасно як різновид юри-
дичної  відповідальності.  Розслідування має містити  такі 
ознаки, як оперативність і невідкладність; ефективність не 
тільки за результатом, але й за своєю методикою [3, с. 13].

Під адміністративною відповідальністю за недобросо-
вісну конкуренцію порушення слід розуміти застосування 
антимонопольним  органом  до  посадових  осіб  органів 
виконавчої  влади,  місцевого  самоврядування,  суб’єктів 
господарювання,  фізичних  осіб-підприємців  адміністра-
тивних покарань, передбачених законодавством, що вста-
новлює  адміністративну  відповідальність  за  порушення 
антимонопольних правил.

Конкуренція  може  виявлятися  в  конкретних  діях 
господарчого  суб’єкта,  зроблених  у  ході  конкурентної 
боротьби – актах конкуренції. Такі дії є предметом регу-
лювання  правових  норм,  присвячених  захисту  від  недо-
бросовісної конкуренції. З аналізу легального визначення 
недобросовісної  конкуренції  можна  побачити,  що  під 
актом конкуренції слід розуміти спрямовані на отримання 
переваг  у  підприємницькій  діяльності  дії  господарчого 
суб’єкта, які здатні призвести до негативних наслідків для 
конкурента.

Зміст  Закону  «Про  захист  економічної  конкурен-
ції»  складають  три  групи  самостійних  правових  норм. 
По-перше,  це  норми,  що  встановлюють  заборони  зло-
вживання  переважним  становищем,  антиконкурентні 
угоди  й  антиконкурентна  діяльність  органів  державної 
влади. По-друге, норми, що стосуються захисту від недо-
бросовісної  конкуренції.  По-третє,  норми,  що  встанов-
люють  повноваження  антимонопольних  органів  щодо 
припинення  порушень  антимонопольного  законодавства 
й порядку реалізації повноважень.

Перші  дві  групи  є  самостійними  інститутами  кон-
курентного  права,  особливості  яких  випливають  із 
відмінності  в  цілях.  Метою  антимонопольних  норм 
є  запобігання  зниження  рівня  конкуренції,  недопущення 
виникнення та функціонування монопольного типу ринку. 
Метою норм, що стосуються захисту від недобросовісної 
конкуренції,  є  не  захист  самого  існування  конкуренції, 
а  забезпечення  оптимального  функціонування,  зокрема 
забезпечення  права  господарчого  суб’єкта  на  отримання 
максимального  прибутку,  адекватного  прикладеним 
зусиллям,  підтримку  загального  стимулу  для  викорис-
тання в конкуренції прийомів і засобів, які можуть забез-
печити економічний розвиток держави.

Відповідальність  за  недобросовісну  конкуренцію 
передбачена  статтею  164-3  Кодексу  України  про  адмі-
ністративні  правопорушення  (далі  –  КУпАП),  причому  

частиною  1  зазначеної  статті  закріплено  загальний 
склад  аналізованого  адміністративного  правопору-
шення,  а  частиною  2  спеціальний  [4].  Частиною  1  
статті 164-3 КУпАП передбачається покарання  за недо-
бросовісну конкуренцію.

Кодекс України про адміністративні правопорушення 
безпосередньо  не  передбачає  адміністративну  відпові-
дальність за порушення законодавства про рекламу. Вод-
ночас у Законі України «Про рекламу» стаття 11 встанов-
лює, що  відносини,  які  виникають  у  сфері  порівняльної 
реклами, регулюються цим Законом з урахуванням особ-
ливостей, визначених законодавством України про захист 
від недобросовісної конкуренції [5].

Недобросовісна конкуренція, обтяжена, по суті, додат-
ковою  ознакою  об’єктивної  сторони  здійсненням  таких 
дій у формі реклами, фактично обмежує можливість при-
тягнення до адміністративної відповідальності.

Важливе значення правильної кваліфікації акту недо-
бросовісної конкуренції,  яка порушує  законодавство про 
рекламу,  зумовлено  тим, що  для  притягнення  до  адміні-
стративної  відповідальності  в  такому випадку необхідно 
рішення  адміністративної  колегії  антимонопольного 
органу, яким буде встановлено факт недобросовісної кон-
куренції.

Розгляд  порушень  законодавства  про  рекламу  здій-
снюється антимонопольними органами в іншому порядку. 
Однак на практиці під час виявлення в рекламі дій, перед-
бачених  Законом  «Про  захист  економічної  конкуренції», 
антимонопольні  органи,  як  правило,  притягали  винного 
суб’єкта до адміністративної відповідальності.

Такий порядок дій антимонопольних органів, на нашу 
думку,  пов’язаний  із  закріпленням  Законом  «Про  захист 
економічної конкуренції» самостійного провадження (роз-
гляд справи про порушення антимонопольного законодав-
ства), необхідність існування якого як обов’язкової умови 
порушення справи про адміністративне правопорушення 
в галузі антимонопольного законодавства досить спірна.

Колізія  порядків  залучення  до  адміністративної  від-
повідальності за недобросовісну конкуренцію та за пору-
шення законодавства про рекламу є, на наш погляд, лише 
окремим випадком, одним із багатьох наслідків системної 
недоробки законодавця.

Доцільно  зазначити,  що  з  метою  вирішення  наяв-
ної  колізії  Антимонопольний  комітет  України  направив 
у територіальні органи роз’яснення щодо співвідношення 
норм  закону  «Про  рекламу»  й  закону  «Про  захист  еко-
номічної  конкуренції»,  в  якому  роз’яснив  порядок  вирі-
шення наявної колізії. На думку регулятора, в разі, якщо 
відповідна  інформація  (неправдива,  що  вводить  спожи-
вачів в оману або містить некоректне порівняння) поши-
рюється виключно в рекламі – застосовуються положення 
Закону України «Про рекламу».

Розглядати  питання  про  притягнення  до  адміністра-
тивної відповідальності відповідно до статті 164-3 КУпАП 
у випадках поширення неперевіреної інформації доцільно 
з  допомогою  інших джерел. На наш погляд,  таке  тлума-
чення розглянутих норм досить обґрунтоване.

Порушення  законодавства  про  рекламу  як  родовий 
об’єкт  зачіпає  насамперед  суспільні  відносини  в  галузі 
поширення  інформації  (як  правило,  про  окремих  осіб), 
тоді як недобросовісна конкуренція посягає на суспільні 
блага  в  значно  більшому  ступені  (наприклад,  на  товар-
ному ринку в цілому).

У зв’язку з викладеним притягнення до адміністратив-
ної  відповідальності  за  недобросовісну  конкуренцію  за 
частиною  2  статті  164-3 КУпАП представляє  особливий 
інтерес.

Частиною  2  статті  164-3  КУпАП  встановлено  відпо-
відальність  за  недобросовісну  конкуренцію,  що  вирази-
лася  у  введенні  в  обіг  товару  з  незаконним  використан-
ням результатів інтелектуальної діяльності й прирівняних 
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до них засобів індивідуалізації юридичної особи, засобів 
індивідуалізації продукції, робіт, послуг. Відповідальність 
кореспондується встановленим Законом «Про захист еко-
номічної  конкуренції»  заборонам.  Натепер  адміністра-
тивна  відповідальність  за  порушення прав  інтелектуаль-
ної власності закріплена статтею 51-2 КУпАП.

Розмежування  предмета  регулювання  між  статтею  51-2  
і  статтею  164-3  КУпАП  не  повинно  викликати,  на  наш 
погляд, серйозної проблеми в особи, яка застосовує право. 
Покарання,  передбачене  санкцією  статті  164-3  КУпАП, 
значно  суворіше  шляхом  встановлення  оборотного 
штрафу  для  юридичних  осіб,  що  зумовлює  підвищену 
значущість питання правильної кваліфікації дій конкрет-
ної особи не тільки для особи, яка застосовує право, але 
й для правопорушника.

Водночас  реформування  адміністративного  законо-
давства має здійснюватися шляхом оптимізації складного 
механізму  застосування адміністративних стягнень, при-
ведення  правових  норм  у  відповідність  із  положеннями 
Конституції та чинних законів. Це, насамперед,  гаранту-
ватиме належний рівень дотримання державою в особі її 
уповноважених органів задекларованих прав і свобод гро-
мадян та юридичних осіб, а з  іншого боку – забезпечить 
ефективне  застосування  правових  норм  до  правопоруш-
ників [6, с. 8].

Звертаючись до питання розмежування вищезгаданих 
складів  адміністративних  правопорушень  у  правозасто-
совній  практиці,  слід  враховувати  роз’яснення,  подані 
Пленумом  Вищого  Господарського  Суду  України.  Від-
носно  статті  51-2  Кодексу  України  про  адміністративні 
правопорушення Пленумом Вищого Господарського Суду 
України звертається увага на спосіб вчинення правопору-
шення. На відміну від статті 51-2 КУпАП, може бути при-
тягнута  до  адміністративної  відповідальності  особа,  що 
займається реалізацією товарів, що містять незаконне від-
творення товарного знаку, а не тільки перший продавець 
відповідного товару.

Пленум Вищого Господарського Суду України, зокрема, 
вказує, що для кваліфікації конкретного правопорушення 
за статтею 164-3 КУпАП, а не за статтею 51-2 КУпАП, слід 
виходити з мети протиправних дій.

Відповідальності  за  статтю  51-2  КУпАП  підлягає 
особа, якщо вона вводить товар, на якому міститься неза-
конне відтворення засобів  індивідуалізації, в цивільний 
оборот, а за статтею 164-3 КУпАП – якщо особа вводить 
товар, на якому міститься незаконне відтворення засобів 
індивідуалізації, в цивільний оборот з метою, наприклад, 
отримання  переваг  при  здійсненні  підприємницької 
діяльності.

Розглядаючи  недобросовісну  конкуренцію  як  одну 
з  форм  зловживання  правом,  вчені  звертають  увагу  на 
те, що недобросовісна конкуренція направлена на при-
дбання переваг у підприємницькій діяльності. Виходячи 
з викладеного, можна зробити висновок про те, що під-
ставою  для  кваліфікації  діянь  як  недобросовісної  кон-
куренції  є  спрямованість  дій  порушника  на  заподіяння 
шкоди іншій особі.

Рекомендаційні роз’яснення щодо застосування поло-
жень  частин  другої,  п’ятої  та  шостої  статті  52  Закону 
України  «Про  захист  економічної  конкуренції»,  частин 
першої  та  другої  статті  21  Закону  України  «Про  захист 
від недобросовісної конкуренції» в рамках розгляду анти-
монопольним органом справи про порушення антимоно-
польного законодавства наявність ознак суб’єктивної сто-
рони складу правопорушення не встановлюють [7].

Для правильної кваліфікації дій господарчого суб’єкта 
як недобросовісної конкуренції часто необхідно встанов-
лювати суб’єктивну сторону правопорушення вже в ході 
розгляду  адміністративною  колегією  антимонопольного 
органу справи про порушення антимонопольного законо-
давства  (щоб  відмежувати  недобросовісну  конкуренцію 

від  суміжних  складів  адміністративних правопорушень). 
Однак  встановлення  суб’єктивної  сторони  порушення 
антимонопольного  законодавства  не  входить  в  завдання 
адміністративної колегії антимонопольного органу під час 
розгляду відповідних справ.

Натепер  можлива  ситуація,  коли  адміністративна 
колегія  антимонопольного  органу  здійснить  розгляд 
справи  про  порушення  антимонопольного  законодав-
ства,  яке  призведе  не  до  подальшого  провадження 
у  справі  про  адміністративне  правопорушення  за 
частиною 2 статті 164-3 КУпАП, а до наступної передачі 
матеріалів до адміністративного органу, уповноваженого 
здійснювати провадження у справах про адміністративні 
правопорушення,  адміністративна  відповідальність  за 
які  передбачена  статтею  51-2  КУпАП, що,  очевидно,  не 
сприяє процесуальній економії.

У  випадку  зі  зловживанням  панівним  становищем 
доцільно  виділення  матеріального  складу  адміністра-
тивного  правопорушення,  передбаченого  статтею  164-3  
Кодексу  України  про  адміністративні  правопорушення, 
щодо  відсутності  кримінальної  відповідальності  за  вка-
зане  порушення  та  щодо  виняткової  жорсткості  санкції 
у вигляді штрафу, встановленого антимонопольним зако-
нодавством.

Натепер  розмір  заподіяної  адміністративним  пра-
вопорушенням  шкоди  в  будь-якому  випадку  підлягає 
встановленню  антимонопольними  органами  у  зв’язку 
з необхідністю використання останнього для визначення 
конкретного розміру адміністративного штрафу, оскільки 
заподіяння в результаті вчинення адміністративного пра-
вопорушення, передбаченого статтею 164-3 КУпАП, від-
несено  до  обставин, що  обтяжує  адміністративну  відпо-
відальність юридичних осіб.

У науково-практичному коментарі Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо статті 164-3 є дифе-
ренціація  пом’якшувальних  і  обтяжувальних  адміні-
стративну  відповідальність  обставин  у  залежності  від 
того,  чи  є  суб’єктом  адміністративного  правопорушення 
юридична  особа,  що  повертає  до  питання  про  характер 
адміністративної відповідальності юридичних осіб щодо 
антимонопольного  законодавства  як  специфічної  форми 
відповідальності [8].

Залучення  до  адміністративної  відповідальності  за 
статтею  164-3  КУпАП  повинно  здійснюватися  під  час 
встановлення не тільки фактів здійснення дій, що підпа-
дають за способом під визначення недобросовісної конку-
ренції, подані законодавцем в Законі «Про захист еконо-
мічної конкуренції», але й в залежності від наявності або 
відсутності  суспільно  шкідливих  наслідків  відповідних 
діянь або загрози їхнього настання.

Навіть  в  умовах  наявного  в  сучасному  адміністра-
тивному  праві  об’єктивного  підходу  до  вини  юри-
дичних  осіб  можливо  буде  провести  відмежування 
передбаченого  частиною  2  статті  164-3  КУпАП  адмі-
ністративного  правопорушення  від  адміністративного 
правопорушення,  відповідальність  за  яке  встановлена 
частиною 1 статті 164-3 КУпАП, оскільки, на наш погляд, 
суб’єктивна  сторона  адміністративного  правопорушення 
виражається не тільки в способі, але й в наслідках вчине-
ного протиправного діяння, що відповідає тенденціям, які 
має конкурентне право Європейського Союзу.

У  зазначеному  контексті  Т.  В.  Швидка  зазначає,  що 
конкурентна  політика  Європейського  Союзу  спрямована 
на запобігання порушенням, сприяння створенню єдиного 
європейського  ринку  й  запобігання  його  руйнування  від 
протиправної  діяльності  юридичних  осіб.  Цілями  також 
є забезпечення вільного ринку, поліпшення виробництва, 
запровадження  технічного  прогресу,  зростання  ефектив-
ності  економіки  й  підвищення  конкурентоспроможності 
товарів і послуг, забезпечення конкурентного середовища 
всередині Європейського Союзу [9, с. 54].
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Висновки. Особливостям  адміністративної  відпові-
дальності  за  недобросовісну  конкуренцію  є  те, що  в  ряді 
випадків  для  правильної  кваліфікації  дій  господарчого 
суб’єкта  за  частиною 2  статті  164-3 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення необхідно встановлювати 
суб’єктивну сторону правопорушення вже в ході розгляду 
адміністративною  колегією  антимонопольного  органу 
справи  про  порушення  антимонопольного  законодавства, 

що свідчить про штучне розділення законодавцем єдиного 
адміністративного  процесу,  пов’язаного  із  залученням  до 
адміністративної  відповідальності  за  порушення  антимо-
нопольного  законодавства, на два окремих адміністратив-
них  провадження:  розгляд  справи  про  порушення  анти-
монопольного  законодавства  комісією  антимонопольного 
органу й провадження у справі про адміністративне право-
порушення в галузі антимонопольного законодавства.
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Стаття присвячена проблематиці організації та здійснення митної діяльності в напрямку наповнення дохідної частини державного 
бюджету України в умовах сьогоднішньої фінансової кризи. Розкрито поняття митної безпеки як складової частини національної безпеки 
держави й визначено завдання митних органів у питаннях забезпечення широкоформатної митної безпеки. Акцентовано увагу на тому, 
що через світову фінансову кризу, тіньову економіку в державі, нестабільність державних інституцій, а також безсистемні зміни в подат-
ковому й митному законодавстві, митна безпека як складова національної безпеки країни опинилася під великою загрозою та потребує 
невідкладного правового врегулювання.

Авторами проаналізовано сучасний стан організації та здійснення митного контролю за сплатою обов’язкових платежів під час вве-
зення товарів на митну територію України і його нормативне регулювання, що дало можливість зробити висновок про те, що реорганіза-
ція митних органів продовжується без належного аналітичного й наукового обґрунтування, вивчення європейського досвіду й врахування 
світової митної практики.

Через вивчення та узагальнення даних результативності діяльності уповноважених органів виокремлені фактори, що вплинули на 
невиконання митницями України очікуваних показників надходжень у державний бюджет. Запропоновано переглянути й визначити прі-
оритетні шляхи реалізації фіскальної функції митних органів, виходячи, насамперед, з інтересів митної безпеки. Окреслено фактори, 
що впливають на якість митної діяльності в країні, а також вивчено заходи, спрямовані на забезпечення підвищення ефективності такої 
діяльності у сфері кодифікації товарів, насамперед, ввезених на митну територію України.

Аргументовано, що інтереси суб’єктів зовнішньоекономічних відносин, виходячи з намагання максимального задоволення їхніх еко-
номічних потреб, не повною мірою відповідають вимогам уряду щодо формування практики митних органів держави в частині правиль-
ної кодифікації імпортованих товарів. Певний дисбаланс державних і приватних інтересів ілюстровано через аналіз судової практики в 
питаннях правильності класифікації товарів, ввезених на митну територію України за Українською класифікацією товарів зовнішньоеко-
номічної діяльності. Доведено, що в умовах сучасної фінансової кризи потребують суттєвого прискорення терміни практичного впрова-
дження інституту авторизованого економічного оператора (АЕО) й режиму спільного транзиту.

Практика реалізації принципу прозорості митного контролю розглянута крізь призму такого елементу, як відкриття Держмитслужбою 
статистичних даних по зовнішньому товарообігу країни: відтепер обсяги імпорту й експорту України з будь-якою країною та по будь-якому 
товару оприлюднюються на відповідному інформаційному порталі. З урахуванням європейської та міжнародної практики й пропозицій 
Всесвітньої митної організації щодо уніфікації правил класифікації товарів запропоновано вдосконалення правового регулювання митної 
діяльності шляхом внесення змін в Митний кодекс України та прийняття нової редакції закону «Про Митний тариф України».

Ключові слова: фінансова криза, митна безпека, класифікація товарів, митний контроль, митні органи, митний тариф.

The article is devoted to the problems of organization and implementation of customs activities in the direction of filling the revenue part of 
the state budget of Ukraine in the current financial crisis. The concept of customs security as an integral part of the national security of the state 
is revealed and the tasks of customs authorities in the issues of customs security are defined. Attention is drawn to the fact that due to the global 
financial crisis, the shadow economy in the country, instability of state institutions, as well as haphazard changes in tax and customs legislation, 
customs security as a component of the national security of the country is in great danger and needs urgent legal regulation. The article 
emphasizes that due to the global financial crisis, the shadow economy in the country, instability of state institutions, as well as unsystematic 
changes in tax and customs legislation, customs security as a component of the national security of the country is in great danger and needs 
urgent legal regulation. The authors are analyzed the current state of organization and implementation of customs control over payment of 
mandatory payments for the importation of goods into the customs territory of Ukraine and its regulatory regulation, which made it possible to 
conclude that the reorganization of customs authorities continues without proper analytical and scientific substantiation, studying of European 
experience and taking into account world customs practice.

After studying and summarizing the performance data of the customs authorities, the authors determined the factors which have influenced 
the performance by the Customs of Ukraine of the expected budget revenues. The authors were invited to review and identify priority ways of 
exercising the fiscal function of customs, which are based primarily on customs security interests. The factors that influence the quality of customs 
activity in the country are identified and measures are aimed which improving the efficiency of such activities in the area of codification of goods, 
first of all, imported into the customs territory of Ukraine, are studied.

The article argues that the interests of the subjects of foreign economic relations, which based on the attempt to maximize their economic needs, 
do not fully meet the requirements of the government to form the practice of customs authorities of the state in terms of proper codification of imported 
goods. The apparent imbalance between public and private interests is illustrated through the analysis of jurisprudence in matters of correct classification 
of goods imported into Ukraine for Ukrainian goods classification of foreign economic activity. It is proved that in the current financial crisis, the terms of 
practical implementation of the Authorized Economic Operator (AEO) institute and joint transit regime require significant acceleration.

The practice of implementation of the principle of transparency of customs control was considered through the prism of opening of statistics 
on foreign trade of the country by the State Customs Service: now the volumes of import and export of Ukraine from any country and for any 
goods are published on the relevant information portal. Taking into account European and international experience and offers of the World 
Customs Organization to unify the rules of classification of goods offered to improve the legal regulation of customs activities by amending the 
Customs Code of Ukraine and adoption the new law “On Customs Tariff of Ukraine”.

Key words: financial crisis, customs security, classification of goods, customs control, customs authorities, customs tariff.
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Постановка проблеми.  Загроза пандемії  коронавірусу 
й  різкі  коливання  на  міжнародних  фінансових  і  товарних 
ринках поставили світ на межу економічної кризи. Небез-
печні навіть поодинці, ці глобальні катаклізми не тільки збі-
глися в часі,  але,  зважаючи на війну,  є без перебільшення 
фундаментальним  викликом  для  України.  Запорукою  еко-
номічної безпеки держави є чітке розуміння потреб у регу-
люванні фінансової безпеки як однієї з основних складових 
національної  безпеки. В цих умовах уряд, Верховна Рада, 
Президент,  Національний  банк,  центральні  органи  вико-
навчої влади мають відкласти будь-які політичні суперечки 
й зробити своїм спільним пріоритетом забезпечення еконо-
мічної  стійкості України. Це  буде  важко,  але  держава має 
витримати  цю кризу.  Інакше не  лише  закриється  на  деся-
тиліття шлях до розвитку, а й збільшиться відставання від 
інших країн; під загрозою опиниться сама можливість євро-
пейського майбутнього України, відкрита в результаті укла-
дання  та  ратифікації  Угоди  про  асоціацію  між  Україною, 
з  одного  боку,  та  Європейським  Союзом,  Європейським 
співтовариством  з  атомної  енергії  та  їхніми  державами-
членами,  з  іншого боку[1]. Невіддільною частиною націо-
нальної економічної безпеки нашої країни є митна безпека, 
забезпечення якої покладається на митні органи.

Від  їхньої  ефективної  діяльності  й  вміння  оперативно 
реагувати на сучасні виклики певною мірою залежить швид-
кість виходу з кризового фінансового стану. Для визначення 
першочергових  і  невідкладних  кроків  на  цьому шляху,  на 
нашу думку, необхідним є поєднання наукових досліджень 
з аналізом стану сучасної ринкової економіки за умови вра-
хування міжнародного досвіду подолання кризи.

Європейський вибір України, безпрецедентне зростання 
обсягів  міжнародної  торгівлі,  забезпечення  безпеки  при 
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності потребує акти-
візації роботи щодо приведення національних нормативно-
правових актів, у тому числі з питань митної справи, до між-
народних стандартів, а це, своєю чергою, вимагає науково 
обґрунтованих  і  системних  змін  у  митному  законодавстві 
України, і насамперед – у Митному кодексі.

Стан опрацювання.  Тематика  нормативного  забез-
печення діяльності митних органів, у тому числі в порів-
няльному аспекті з іншими країнами, не є новою для нау-
ковців, вона неодноразово ставала предметом досліджень. 
Теоретичні  й  практичні  положення  діяльності  митних 
органів  з  огляду  на  різні  аспекти  нормативного  її  упо-
рядкування вивчали І.Г. Бережнюк, Є.В. Додін, О.В.  Іва-
нов,  В.Я.  Настюк,  Д.В.  Приймаченко,  Т.О.  Коломоєць, 
Б.А.  Кормич,  В.Т.  Комзюк,  Ю.Д.  Кунєв,  В.В.  Ченцов 
та інші. Однак правове забезпечення та практичні аспекти 
організації  діяльності митних  органів  у  сучасних  кризо-
вих умовах потребують додаткового аналізу.

Мета статті.  На  основі  аналізу  системи  правового 
регулювання  та  сучасної  практики функціонування мит-
них органів в умовах фінансової кризи виявити прогалини 
законодавства  й  недоліки  в  реалізації  ними  фіскальної 
функції в частині ефективного формування дохідної час-
тини державного бюджету,  а  також виробити пропозиції 
по їх усуненню.

Виклад основного матеріалу.  Через  постійні  зміни 
в  податковому  й  митному  законодавстві,  нестабільність 
державних інституцій, світової фінансової кризи, тіньову 
економіку  в  державі  митна  безпека  як  складова  частина 
національної  безпеки  країни  опинилася  під  великою 
загрозою.

Головними  завданнями,  які  найчастіше  постають 
перед митними органами України в процесі розроблення 
системи  запобігання  загроз  митній  безпеці,  науковці 
називають  такі:  запобігання  зростанню  обсягів  контр-
афактних  товарів;  боротьба  з  контрабандою,  митними 
правопорушеннями, відмиванням доходів, одержаних зло-
чинним шляхом;  здійснення  контролю  за  переміщенням 
валютних і культурних цінностей під час перетину ними 

митного кордону держави; застосування тарифних і нета-
рифних  заходів;  контроль  за  правильністю  визначення 
бази оподаткування та повнотою сплати митних та інших 
обов’язкових платежів; взаємодія з іншими правоохорон-
ними й перевірчими органами з метою запобігання пору-
шень  чинного  законодавства,  що  можуть  призвести  до 
значної шкоди національним інтересам; боротьба з коруп-
цією, яка тягне за собою зменшення обсягів тіньового сек-
тору й чорного й сірого імпорту [2].

Враховуючи, що наше дослідження переважно стосу-
ється  аналізу фіскальної функції  органів, що  реалізують 
митну політику держави, звернемось до основних показ-
ників  діяльності  Держмитслужби,  основним  завданням 
якої є забезпечення реалізації державної митної політики, 
зокрема  забезпечення  митної  безпеки  й  захисту  митних 
інтересів  України  й  створення  сприятливих  умов  для 
розвитку  зовнішньоекономічної  діяльності,  збереження 
належного балансу між митним контролем і спрощенням 
законної  торгівлі  [3]. Так,  за  повідомленням Президента 
України, недовиконання бюджету за два місяці 2020 року 
становило майже 16 млрд грн, з них 13 млрд грн – це про-
вал надходжень від митниці. У березні 2020 року надхо-
дження держбюджету від митниці становили 29 млрд грн 
(1,1 млрд дол.) або 84% від запланованого в бюджеті [4].

Керівник  Держмитслужби  пояснив  невиконання  очі-
куваних  показників  з  огляду  на  декілька  основних  фак-
торів.  Першим  названо  те,  що  митниця  збирає  податки 
з  імпорту  товарів.  Обсяг  оподатковуваного  імпорту 
в березні 2020 року склав 5,2 млн тонн або 4,4 млрд дол. 
Це на 13,5% менше по вазі й на 4,7% менше по вартості 
в  порівнянні  з  березнем  2019  року.  Водночас  у  березні 
2020 року обсяг нарахованих до сплати митних платежів 
(% від вартості товару, який ввозиться в Україну) дорівню-
вав 1,1 млрд дол., що на 3,6% менше, ніж за аналогічний 
період минулого року. У бюджет 2020 року закладено, що 
оподаткований  імпорт  у  березні  зросте  на +11,3%,  нато-
мість він впав до -4,7%. На цей чинник вплинули декілька 
позицій,  серед  яких  падіння  цін  на  сировину  (падають 
ціни на нафту, прокат тощо), проблеми з постачанням  із 
Китаю через коронавірус, обмеження руху на кордонах.

Другий  фактор  –  це  курс  валют.  Зокрема,  курс 
гривні – в середньому 26,4 грн/дол. у березні 2020 року – 
хоч і наблизився до закладеного в бюджеті 27 грн/дол., але 
математично бюджет все ще отримує менше зборів у гривні 
в  порівнняні  з  планом.  Отже,  курсова  різниця  між  пла-
новою  та фактичною  в  березні  2020  року  склала  –  2,2%.  
І це другий макроекономічний показник, на який митниця 
не впливає [4].

Введення  обмежувальних  заходів  на  території  Укра-
їни й сусідніх держав, безперечно, внесли свої корективи 
в роботу й плани митниці. Товарообіг за перший квартал 
2020 року впав на 5% у порівнянні з відповідним показни-
ком минулого року, тоді як на цей період було заплановано 
11,3%  зростання.  Враховуючи  вищезазначені  причини 
й  падіння  промислового  й  споживчого  попиту,  у  квітні 
прогнозується ще гірша динаміка.

Особлива увага до реалізації фіскальної функції зумов-
лена  характером  діяльності  митних  органів  та  їх  поса-
дових  осіб,  потребою  в  постійному  зворотному  зв'язку 
за  динамікою  розвитку  суспільних  відносин  у  різних 
сферах  зовнішньоекономічної  діяльності  й  контролі  за 
поведінкою учасників цих відносин, що має відбуватися 
на фактичних даних митної  статистики. Ведення митної 
статистики,  як  одне  з  основних  завдань митних органів, 
закріплено в підпункті 13) частини 2 статті 544 Митного 
кодексу України [5] та пункті 38) статті 4 Положення про 
Державну митну службу України [3].

Митна  статистика  призначена  для  забезпечення 
повного  й  перевіреного  обліку  даних  про  експорт 
та  імпорт  держави;  аналізу  основних  тенденцій,  струк-
тури  й  динаміки  зовнішньоторговельних  товаропотоків 
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держави  разом  з  аналізом  його макроекономічної  ситуа-
ції; інформаційного забезпечення вищих органів держав-
ної  влади  й  управління  під  час  прийняття  ними  рішень 
у  галузі  митної  політики  й  державного  регулювання 
зовнішньої  торгівлі;  контролю  за  нарахуванням  митних 
платежів; здійснення валютного контролю в межах компе-
тенції митних органів; розв’язання інших завдань, зумов-
лених митною політикою держави.

Для  збору  міжнародної  торгової  статистики  країни 
користуються  національними  митними  тарифами,  що 
базуються на Гармонізованій  системі  опису й  кодування 
товарів  (далі – ГС) – міжнародній номенклатурі  товарів, 
яка розроблена Всесвітньою митною організацією [6]. На 
ГС  базується  й Українська  класифікація  товарів  зовніш-
ньоекономічної діяльності (далі – УКТ ЗЕД), та як похід-
ний – Митний тариф України, котрий являє собою перелік 
ставок ввізного мита, що систематизовані  згідно з Укра-
їнською  класифікацією  товарів  зовнішньоекономічної 
діяльності, складеною на основі ГС [7].

Вимоги  до  формування  сучасної  нормативної  бази 
у  сфері  митної  діяльності,  вважаємо,  мають  виходити 
з  необхідності  цілісної  систематизації  адміністра-
тивно-правового  регулювання  в  галузі  митної  справи, 
під  яким  науковці  розуміють  процес  цілеспрямованого, 
нормативного впливу норм адміністративного й митного 
права  й  інших  адміністративних  засобів  забезпечення 
прав і законних інтересів фізичних, юридичних осіб і дер-
жави  в  суспільних  відносинах  у  галузі  митної  справи 
з  метою  підпорядкування  їх  юридично  встановленому 
порядку, а також встановленню та забезпеченню порядку 
переміщення товарів і транспортних засобів через митний 
кордон України. На думку О.В. Іванова, внаслідок такого 
регулювання  формується  юридичне  підґрунтя,  визнача-
ються нормативно закріплені правові приписи діяльності 
учасників митно-правових відносин, спрямованої на реа-
лізацію фактичних завдань у галузі митної справи [8].

Нині  існує  проблема  реалізації  міжнародних 
зобов’язань України  по  забезпеченню  в  найкоротші  тер-
міни приведення вітчизняної УКТ ЗЕД у відповідність до 
сучасної  редакції  ГС. Попри  те, що  з  1  січня  2017  року 
весь світ перейшов на нову версію ГС, наш Митний тариф 
і досі діє на основі версії ГС 2012 року, що не лише ство-
рює проблеми  з  класифікацією  товарів,  а  призводить  до 
того, що натепер Україна має непорівняну з іншими дер-
жавами статистику зовнішньоекономічної діяльності.

Фіскальна функція митних органів  забезпечується на 
основі контролю правильності тарифної класифікації, але 
з невідомих причин проєкт нового  закону «Про Митний 
тариф України», схвалений Кабінетом Міністрів України 
15 листопада 2017 року й досі не прийнятий, що породжує 
ряд ризиків: розбіжність у товарних кодах країни-експор-
тера й України під час митного оформлення товарів і про-
дукції, що  імпортується;  збільшення часу на проведення 
процедури  митного  оформлення  товарів  і  підвищення 
корупційної  складової  такої  процедури  шляхом  усклад-
нення визначення митної вартості товарів, коди УКТ ЗЕД 
яких  не  збігаються  з  кодами, що  використовуються  кра-
їнами-експортерами;  неможливість  якісного  виконання 
митними  органами  України  зобов’язань  щодо  надання 
даних  митної  статистики  компетентним  органам  інших 
країн  у  рамках  домовленостей  про  обмін  статистичною 
інформацією;  непорівнянність  запитуваних  Україною 
даних  митної  статистики,  отриманих  від  компетентних 
органів інших країн [9].

Комітет із питань фінансів, податкової та митної полі-
тики 7 квітня 2020 року розглянув проєкт Закону про Мит-
ний тариф України №3228. Законопроєктом пропонується 
прийняти новий Закон України «Про Митний тариф Укра-
їни», який набирає чинності з 1 липня 2020 року. Необхід-
ність його прийняття зумовлена приведенням законодавчої 
бази країни у відповідність із системою загальновизнаних 

норм  міжнародного  права,  зокрема,  шляхом  створення 
Митного  тарифу України,  в  основу  якого  покладено  вер-
сію  Української  класифікації  товарів  зовнішньоекономіч-
ної  діяльності  (УКТ  ЗЕД),  побудовану  на  основі  Гармо-
нізованої  системи  опису  та  кодування  товарів  2017  року 
(ГС-2017)  і  Комбінованої  номенклатури  Європейського 
Союзу (далі – КН ЄС), з урахуванням зобов’язань в рамках 
Світової  організації  торгівлі  (далі  –  СОТ).  Комітет  ухва-
лив  рішення  рекомендувати  Верховній  Раді  включити  до 
порядку  денного  третьої  сесії  вказаний  законопроєкт  і  за 
результатами розгляду в першому читанні прийняти проєкт 
Закону про Митний тариф України за основу й в цілому як 
Закон України з врахуванням техніко-юридичних правок.

Законопроєкт не змінює ставки ввізного мита, а запро-
ваджує  нову  класифікацію  окремих  товарів,  гармонізу-
ючи  українське  законодавство  з  нормами  міжнародного 
права з метою спрощення міжнародної торгівлі для Укра-
їни. В його основу покладена нова версія УКТ ЗЕД, яка 
створена на  основі міжнародної ГС 2017  року й КН ЄС 
і  враховує  всі  зобов’язання  України  в  рамках  СОТ.  ГС 
використовується  у  207  країнах  світу  з  метою  забезпе-
чення одноманітної класифікації товарів для встановлення 
митних тарифів, здійснення заходів нетарифного регулю-
вання (квоти, рівень перероблення тощо) й збирання ста-
тистичних даних.

Достатньо  зазначити, що в Митному кодексі України 
більше ніж у 40 статтях іде посилання на УКТ ЗЕД і Мит-
ний тариф під час проведення митного контролю та мит-
ного оформлення. Прийняття нового закону «Про Митний 
тариф України» надзвичайно потрібний, оскільки усуває 
проблему розбіжностей класифікації товарів із міжнарод-
ними  партнерами  й  сприяє  спрощенню  та  гармонізації 
митних процедур.

Судова  практика  за  2019  рік  і  два  місяці  2020  року 
у справах щодо правильності класифікації товарів за УКТ 
ЗЕД свідчить, що 80% спорів із митними органами вирі-
шуються судами на користь імпортерів. Одним із факторів, 
що негативно впливає на ступінь аргументованості позиції 
державного  органу,  є  невідповідність  національних  пра-
вил класифікації товарів міжнародним стандартам. Відбу-
вається ситуація, коли навіть за умов точного дотримання 
вимог  чинного  законодавства,  рішення  митних  органів 
скасовуються з урахуванням позиції пункту 4 статті 3 Мит-
ного кодексу України, яким передбачено, що в разі, якщо 
норми  законів  України  чи  інших  нормативно-правових 
актів  із  питань митної  справи  допускають  неоднозначне 
(множинне)  трактування  прав  та  обов’язків  підприємств 
і  громадян,  які переміщують  товари,  транспортні  засоби 
комерційного призначення через митний кордон України 
або здійснюють операції з товарами, що перебувають під 
митним контролем, чи прав та обов’язків посадових осіб 
митних  органів,  внаслідок  чого  є  можливість  прийняття 
рішення як на користь таких підприємств і громадян, так 
і на користь митного органу, рішення повинно прийматися 
на користь зазначених підприємств і громадян [5].

Якщо не будуть вжиті невідкладні заходи з приведення 
національного законодавства до міжнародних стандартів, 
можемо спрогнозувати, що, оскільки з 2022 року міжна-
родна  спільнота  перейде  на ще  більш  сучасну  редакцію 
ГС,  то  судових  спорів  стане ще  більше  через  те, що  дії 
посадових  осіб  митних  органів  суворо  обмежуються 
застарілим законодавством України.

На нашу думку, в умовах фінансової кризи потребують 
суттєвого прискорення  і  строки  впровадження  інституту 
авторизованого  економічного  оператора  (далі  –  АЕО) 
й  режиму  спільного  транзиту.  Концептуально  система 
митних органів рухається по раніше затвердженому гра-
фіку.  Для  режиму  спільного  транзиту  вже  відбувається 
тестування  програмного  забезпечення,  а  проєкт  Поста-
нови Кабінету Міністрів України щодо АЕО наразі вине-
сений Міністерством фінансів на публічне обговорення.
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Натепер у двосторонній торгівлі між Україною та Євро-
союзом  розпочато  застосування  Регіональної  конвенції 
про  пан-євро-середземноморські  преференційні  правила 
походження (далі – Пан-Євро-Мед). Наразі її учасницями 
є 25 сторін, а саме: Європейський Союз, країни Європей-
ської  асоціації  вільної  торгівлі  (далі  –  ЄАВТ)  (Ісландія, 
Ліхтенштейн,  Норвегія,  Швейцарія),  Албанія,  Алжир, 
Боснія  і  Герцеговина,  Грузія,  Єгипет,  Ізраїль,  Йорданія, 
Ліван, Косово, Македонія, Марокко, Молдова, Палестина, 
Сербія, Сирія, Туніс, Туреччина, Україна, Фарерські ост-
рови й Чорногорія.

Ця  конвенція  є  інструментом,  який  встановлює  іден-
тичні  правила  походження  товарів,  що  застосовуються 
в рамках угод про вільну торгівлю між її договірними сто-
ронами. За прогнозами уряду, в майбутньому застосування 
Пан-Євро-Мед  збільшить  вигоди  для  національних  екс-
портерів шляхом відкриття додаткових можливостей для 
українських  виробників:  вони  зможуть  використовувати 
принцип діагональної  кумуляції  походження  товарів, що 
застосовується між учасниками Конвенції за умови наяв-
ності між ними режимів вільної торгівлі [10]. Україна вже 
уклала угоди про вільну торгівлю з деякими учасниками 
Регіональної  конвенції:  Європейським  Союзом,  ЄАВТ, 
Грузією,  Македонією,  Молдовою,  Чорногорією  та  Ізраї-
лем. Це сприятиме відкриттю нових виробничих потуж-
ностей, більшому використанню виробничого потенціалу, 
залученню до регіональних і міжнародних ланцюгів ство-
рення доданої  вартості. Наразі деякі угоди ратифіковані, 
після деяких технічних процедур, а саме публікації в офі-
ційному  журналі  Єврокомісії,  Грузія  та  Ізраїль  стануть 
першими  країнами,  з  якими  для  України  буде  доступна 
діагональна кумуляція з Європейським Союзом. Наступні 
на черзі – країни ЄАВТ.

Ще один  крок,  який може  стати певним компенсато-
ром  у  складних  умовах  сучасної  фінансової  кризи,  –  це 
спрощення торгівлі через прискорення практичного впро-
вадження  інституту  авторизованого  економічного  опера-
тора (АЕО) й режиму спільного транзиту. Підприємство, 
яке отримало авторизацію, має право застосовувати спеці-
альні спрощення (загальна фінансова гарантія; самостійне 
накладення пломб спеціального типу; процедура спроще-
ного декларування; процедура випуску за місцеперебуван-
ням), що прискорює та робіть менш затратним здійснення 
ряду митних формальностей.

Вже проведені наукові дослідження вказують, що при-
близний об’єм мінімальних витрат, пов’язаних із проведен-
ням митних трансакцій, становить близько 2% від вартості 
товарів, що характерно навіть якщо товари імпортуються 
або експортуються на безмитній основі й не є предметом 
торговельних  обмежень.  Під  час  будь-яких  сприятливих 
умов  існують  обов’язкові  витрати,  пов’язані  з  митними 
операціями,  оскільки  товари  повинні  пред’являтися  на 
митниці, має подаватися (оформлятись) митна декларація, 
мають  виконуватися  статистичні  вимоги  й  вимоги щодо 
сплати платежів [11, с. 400]. Цілком зрозуміло, що бізнес-
структури зацікавлені в зниженні цього відсотка звичай-
них  витрат  у  міжнародній  торгівлі.  Одним  з  елементів 
формування відносин нової якості між митними органами 
й підприємцями має стати функціонування інституту еко-
номічного  оператора,  заснованого  на  принципах  заохо-
чення доброчесності й спрощення законної торгівлі.

Фактично,  концепція  уповноваженого  оператора 
є  міжнародною  митною  моделлю,  яка  підтримується 
Всесвітньою митною організацією  (далі  – ВМО) й СОТ 
і  спрямована  на  підвищення  якості  здійснення  митних 
формальностей,  включаючи підвищення довіри й прозо-
рості, а також зменшення торгових обмежень і відстрочок 
[12,  с.  291].  Термінологія  Рамкових  стандартів  містить 
поняття  «інтегрованого  управління  ланцюгами  поста-
чання»,  що  в  практичній  реалізації  означає  наявність 
та  ефективне функціонування конкретного суб’єкта,  від-

повідального  за  логістичні  й  координаційні  елементи 
такого ланцюга,  а уповноважений економічний оператор 
розуміється  як  сторона,  залучена  в  міжнародному  пере-
міщенні товарів, яка виступає в будь-який із функцій, яка 
була схвалена національною митною адміністрацією або 
від  її  імені,  як  функція,  що  відповідає  стандартам  без-
пеки ланцюга постачання товарів ВМО або еквівалентним 
стандартам.  Такі  оператори  як  суб’єкти  господарювання 
можуть  включати  виробників,  імпортерів,  експортерів, 
брокерів,  перевізників,  компанії,  що  об’єднують  кілька 
партій товарів в одне відправлення, посередників, порти, 
аеропорти,  операторів  терміналів,  інтегрованих  операто-
рів,  склади,  дистриб’юторів  і  експедиторів.  Спрощення 
процедур при переміщенні товарів через кордон однаково 
позитивне  як  для  суб’єктів  зовнішньоекономічної  діяль-
ності, так і для митних органів, проте створення переваг 
для окремих підприємств має поєднуватись із надійністю 
та не допускати недобросовісної конкуренції.

На  сучасному  етапі  необхідним  є  розроблення  стан-
дартів діяльності вітчизняних АЕО, які б відповідали вже 
запровадженим в Європейському Союзі вимогам до таких 
спеціалізованих суб’єктів, оскільки недотримання міжна-
родних стандартів, замість кроку вперед і визнання такого 
статусу в Європейському Союзі, може стати передумовою 
для  розвитку  корупційних  схем  ухилення  від  митного 
оформлення через пільги для окремих підприємств. Тому 
потребують  розробки нормативно-правова  база  для мит-
них органів і торгові партнерські програми для АЕО.

Попри наявність правової основи для  запровадження 
інституту АЕО в українське митне законодавство (в жов-
тні 2019 року в Митний кодекс України були внесені відпо-
відні  зміни), практична реалізація програми партнерства 
митниці  з  підприємствами,  які  відповідають  критеріям 
законності,  прозорості,  професійності,  надійності  й  без-
пеки, поки що не відбулась. За пів року навіть не створено 
офіційний вебсайт Державної митної служби України, де 
відповідно до пункту 5 статті 12 Митного кодексу України 
має оприлюднюватись Єдиний державний реєстр автори-
зованих економічних операторів [5].

Водночас, попри відсутність офіційного сайту, Держ-
митслужба  знайшла  можливість  комунікації  із  суспіль-
ством і відреагувала на запити бізнес-спільноти: були від-
криті  статистичні  дані  по  товарообігу  –  відтепер  обсяги 
імпорту  й  експорту  України  з  будь-якою  країною  та  по 
будь-якому  товару  можна  знайти  на  порталі  «Нова  мит-
ниця»  (https://bi.customs.gov.ua).  Було  розпочато  тестову 
експлуатацію  9  нових  розділів  інтерактивного  порталу 
аналітики. Крім розділу скарг, на якому в лютому 2020 року 
атестували  технічні  аспекти  в  роботі  з  вебсайтом,  тут 
тепер можна знайти дані про: товарообіг за 2018 – І квар-
тал  2020  років  із  подальшим  оновленням  –  імпорт,  екс-
порт, сальдо; обсяги оподатковуваного імпорту по кожній 
групі товарів і з будь-якою країною; надходження до держ-
бюджету  від митниць  у  розрізі:  мито,  акциз,  податок  на 
додаткову вартість; податкове навантаження на $1 по кож-
ній позиції товарів (до четвертого знаку коду УКТ ЗЕД); 
які товари Україна імпортує та експортує у розрізі: регіон, 
країна,  країна-походження,  митниця;  рейтинги  у  вигляді 
ТОП – 5 позицій товарів, які Україна найбільше/найменше 
експортує/імпортує або ТОП – 5 позицій товарів, за якими 
маємо найбільше від'ємне/позитивне торговельне сальдо; 
ТОП  –  5  країн,  які  сплатили  найбільше/найменше  мито 
під  час  імпорту  товарів  в Україну  тощо;  митну  вартість 
одиниці  товару  (мінімальна,  середня  та  максимальна) 
як-от авто, ввезеного з будь-якої країни, надходження від 
імпорту за одиницю товару тощо.

Таким  чином,  уся  митна  статистика  по  товарообігу 
й платежам відтепер є у вільному доступі. Застосовуючи 
різні  фільтри,  суб’єкти  зовнішньоекономічної  діяльності 
можуть дізнатися багато корисних даних. Для спрощення 
процесу  отримання  такої  інформації  доступна  відео 
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інструкція, яка навчить користуватись інтерактивним пор-
талом  аналітики митних органів,  а  в  перспективі  будуть 
відкриті дані по товарах до десятого знаку коду УКТ ЗЕД 
(зараз до четвертого знаку) й додано можливість перегля-
дати показники в гривні (наразі лише в доларах Сполуче-
них Штатів Америки).

Держава завжди має здійснювати певний вплив на роз-
виток основних суспільних процесів. З цією метою вона 
має отримувати інформацію про реальний стан процесів, 
що  відбуваються,  аналізувати  розвиток  подій  за  відпо-
відних умов  і  за потребою впливати на  їх перебіг. Тобто 
держава в притаманних їй формах, використовуючи відпо-
відні прийоми й методи, контролює і спрямовує розвиток 
суспільних відносин[13].

Світовий  досвід  реформування митних  органів  євро-
пейських  держав  переконливо  свідчить  про  досягнення 
митними  адміністраціями  цих  країн  вищого  рівня  спро-
можності  впливати  на  вирішення  економічних,  фінансо-
вих, регулятивних й правоохоронних завдань, підвищення 
їхньої ролі, статусу й значення в державі. Без змін у націо-
нальному митному законодавстві, проведених з урахуван-
ням позитивного досвіду зарубіжних країн і міжнародних 
інституцій, Україна не зможе подолати наслідки кризових 
явищ в економіці, а це негативно вплине як на соціальні 
умови в країні, так і в цілому на її спроможність реалізу-
вати власні євроінтеграційні плани.

Висновки. Вектор  розвитку  вітчизняного  митного 
законодавства однозначно вказує на необхідність впрова-

дження новацій, що виходять із норм міжнародного права. 
Повною  мірою  відноситься  це  й  до  підняття  на  значно 
вищий щабель  взаємовідносин  митних  органів  і  бізнес-
спільноти,  яка  очікує  від  української  митниці  європей-
ських підходів до організації  та  здійснення митних фор-
мальностей, у тому числі перенесення акцентів із позицій 
домінування у відносинах на партнерство, яке передбачає 
створення  комфортних  і  необтяжливих  умов  для  здій-
снення зовнішньоекономічної діяльності. В умовах сучас-
ної фінансової кризи вкрай необхідно суттєво прискорити 
строки практичного впровадження інституту авторизова-
ного економічного оператора  (АЕО) й режиму спільного 
транзиту  як  важливих  елементів,  рекомендованих  Всес-
вітньою митною організацією процедур спрощення між-
народної торгівлі.

Поряд  цим,  потребує  невідкладного  прийняття  нова 
редакція  Закону України  «Про Митний  тариф України», 
в  основу  якого має  бути  покладено  нову  версію Україн-
ської  класифікації  товарів  зовнішньоекономічної  діяль-
ності  (УКТ  ЗЕД),  створеної  на  основі  міжнародної  Гар-
монізованої  системи  опису  та  кодування  товарів  (ГС) 
2017  року  й  Комбінованої  номенклатури  Європейського 
Союзу.

Надалі  цікаво  буде  проаналізувати  вплив  оновлення 
системи  правового  забезпечення  митної  справи  у  сфері 
класифікації  товарів  на  практику  митної  діяльності, 
в тому числі щодо наявності, суті й результативності судо-
вих спорів.
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декан юридичного факультету
Академії праці, соціальних відносин і туризму

У статті проаналізовано особливості інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації як одного зі стратегічних напрямів 
підвищення ефективності публічного адміністрування; основні законодавчі акти, які регламентують такий напрям діяльності; наукові 
підходи правознавців до визначення сутності інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації. Запропоновано авторське 
визначення поняття «механізм інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації». З’ясовано сутність поняття «електронне 
врядування», його основні завдання. Акцентовано увагу на тому, що важливим елементом механізму інформаційного забезпечення 
органів публічної адміністрації є система його інформаційної безпеки. Проаналізовано окремі аспекти надання органами публічної адмі-
ністрації адміністративних послуг на основі інформаційно-комунікаційних технологій, виокремлено основні проблемні питання та запро-
поновано зміни до чинного законодавства з метою вдосконалення цього напряму діяльності. Теоретично обґрунтовано доцільність роз-
роблення та прийняття Концепції інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації, Концепції інформаційної безпеки органів 
публічної адміністрації та проєкту Закону України «Про інформаційне забезпечення органів публічної адміністрації в Україні», які перед-
бачатимуть упорядкування правових норм і систематизацію адміністративно-правових засад створення єдиної глобальної інтегрованої 
системи, що об’єднає загальнодержавні, регіональні, відомчі й локальні електронні ресурси органів публічної адміністрації. Запропоно-
вано систематизувати в один новостворений державний вебпортал «Електронні державні послуги України» інші активні вебпортали: пор-
тал державних послуг iGov (igov.gov.ua), Урядовий портал «Єдиний вебпортал органів виконавчої влади України» (kmu.gov.ua), Єдиний 
державний портал адміністративних послуг (my.gov.ua).

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, правове регулювання, механізм, організаційно-правові основи, адміністра-
тивні послуги, державний портал.

The author of the article has analyzed specific features of information support of public administration agencies as one of the strategic 
directions for improving the efficiency of public administration; the main legislative acts regulating this direction of activity; scientific approaches 
of lawyers to determining the essence of information support of public administration agencies. The author has offered own definition to the 
concept of “mechanism of information support of public administration agencies”. The essence of the concept of e-government and its main tasks 
have been clarified. Particular attention has been paid to the fact that an important element of the mechanism of information support of public 
administration agencies is the system of its information security. Certain aspects of providing public administration agencies with administrative 
services on the basis of information and communication technologies have been analyzed; main problematic issues have been distinguished; and 
amendments to the current legislation have been suggested in order to improve this area of activity. The author has theoretically substantiated 
the feasibility of developing and adopting the Concept of Information Support for Public Administration Agencies, the Concept of Information 
Security of Public Administration Agencies and the Draft Law of Ukraine “On Information Support of Public Administration Agencies in Ukraine”, 
which are going to provide streamlining of legal norms and systematization of administrative and legal principles for the creation of a unified 
global integrated system, which brings together national, regional, departmental and local electronic resources of public administration agencies.  
The author has offered to systematize “Electronic State Services of Ukraine”, other functioning web portals: iGov state services portal  
(igov.gov.ua), Government portal “Unified web portal of executive agencies of Ukraine” (kmu.gov.ua), the Unified State Portal of Administrative 
Services (my.gov.ua) into one newly created state web portal.
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Постановка проблеми. Сучасний  етап  розвитку 
суспільства  в  Україні  тісно  пов’язаний  зі  становленням 
нових  інформаційно-комунікаційних  технологій,  масове 
поширення  яких  безповоротно  змінило  публічне  управ-
ління. Вже на рівні нормативно-правових актів констато-
вано факт розвитку в Україні цифрової економіки, електро-
нного урядування та електронної демократії, розроблено 
плани  заходів щодо  реалізації  цих  концепцій,  розпочато 
процес  інтероперабельності «цифрових» систем держав-
них установ, створено Національний реєстр електронних 
інформаційних  ресурсів,  утворюються  «цифрові»  робочі 
місця державних службовців, документальне діловодство 
замінюється електронним документообігом.

Під впливом загальних тенденцій цифровізації зміню-
ються  й  умови  функціонування  органів  публічної  адмі-
ністрації,  розширюється  коло  їх  електронних  ресурсів, 
збільшуються  обсяги  інформації, що  ними  використову-
ються, запроваджуються нові засоби й методи їхньої кому-
нікації, змінюються їхні інформаційні потреби й інтереси, 
а  відповідно,  модернізуються  адміністративно-правові 
засади  їхнього  інформаційного  забезпечення.  Інформа-
ційне  забезпечення – один  зі  стратегічних напрямів під-
вищення  ефективності  публічного  адміністрування  на 
всіх рівнях: галузевому, регіональному, державному, між-

народному. На жаль, результати соціологічних опитувань 
в  Україні  свідчать,  що  сучасний  рівень  інформаційного 
забезпечення  органів  публічної  адміністрації  не  відпо-
відає  сучасним  потребам  українського  суспільства,  а 
механізм інформаційного забезпечення органів публічної 
адміністрації  потребує  удосконалення. Саме  тому наразі 
першочерговим завданням, яке потребує наукового дослі-
дження,  є  формування  єдиних  організаційно-правових 
основ  інформаційного  забезпечення  органів  публічної 
адміністрації з урахуванням інформаційних потреб грома-
дян, суспільства, держави, темпів розвитку інформаційно-
телекомунікаційних  технологій  і  сучасних  загроз  інфор-
маційній безпеці.

Метою статті  є  з’ясуванні  ознак,  змісту,  елементів 
та  особливостей  реалізації  механізму  інформаційного 
забезпечення органів публічної адміністрації, окреслення 
перспектив його нормативного закріплення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
правового  регулювання  суспільних  відносин,  пов’язаних 
з  обігом  інформації,  за  участю  органів  публічної  адміні-
страції розглядались в працях Г.О. Блінової (Інформаційне 
забезпечення  органів  публічної  адміністрації  в  Україні: 
адміністративно-правові  засади,  2019  р.  [1]),  В.В.  Коно- 
пльова  (Організаційно-правовий  механізм  підготовки  
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й  прийняття  управлінських  рішень  в  адміністративній 
діяльності органів внутрішніх справ, 2006 р. [2]), І.М. Олій-
ченко  («Розвиток  інформаційного  забезпечення  органів 
державного  управління:  теорія,  методологія,  практика», 
2010 р. [3]), В.І. Теремецького (Стан і перспективи розви-
тку  інформаційно-аналітичного  забезпечення  діяльності 
органів державної податкової служби України, 2011 р. [4]) 
та інших науковців.

Утім з урахуванням реформування, розвитку нової док-
трини цифрової держави потребує комплексного розгляду 
питання вдосконалення інформаційного забезпечення орга-
нів  публічної  адміністрації,  що,  як  наслідок,  дозволить 
отримати  найбільш  оптимальну  сучасну  модель  дієвого 
механізму інформаційного забезпечення цих органів.

Виклад основного матеріалу. Однією  з  найважли-
віших характеристик держави,  яка  істотно  впливає на  всі 
процеси  соціально-економічного  розвитку  суспільства, 
є  рівень  інформаційного  забезпечення  системи державної 
влади  [5,  с.  2].  Використовуючи  й  створюючи  попит  на 
сучасні інформаційно-технологічні рішення, вводячи в обіг 
найсучасніші електронні  адміністративні послуги й впро-
ваджуючи інноваційні моделі, держава повинна слугувати 
прикладом у переході до «цифрових» технологій для всієї 
України. Для  країн, що розвиваються,  та  країн  з  перехід-
ними  економіками  найширше  запровадження  інформа-
ційно-комунікаційних технологій найнеобхідніше.

На думку В.В. Конопльова, механізм  інформаційного 
забезпечення органів публічної адміністрації має статич-
ний набір елементів:  систему, мету, принципи,  завдання, 
функції  та  методи  інформаційного  забезпечення  органів 
публічної  адміністрації  [2,  с.  13].  Такі  прояви  динаміки 
в механізмі інформаційного забезпечення органів публіч-
ної  адміністрації,  на  нашу  думку,  пов’язані  із  самою 
природою  інформації,  з  її  постійною  зміною  та  рухом; 
розширенням та удосконаленням інформаційно-телекому-
нікаційних систем, баз даних, програмного забезпечення 
та  необхідністю  внесення  змін  до  відповідних  норма-
тивно-правових актів у цій сфері.

У  рамках  правового  регулювання  інформаційного 
забезпечення  органів  публічної  адміністрації  останнім 
часом прийнято ряд стратегічних документів: Закони Укра-
їни «Про електронні довірчі послуги» від 05 жовтня 2017 р. 
№ 2155-VIII, «Про електронні документи та електронний 
документообіг» від 22 травня 2003 р. № 851-IV, «Про адмі-
ністративні послуги»  від  06  вересня 2012 р. № 5203-VI, 
«Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 р. 
№ 239-VI, «Про захист інформації в інформаційно-телеко-
мунікаційних системах» від 05 липня 1994 р. № 80/94-ВР; 
постанови Кабінету Міністрів України (далі – КМУ): «Про 
затвердження Положення про  інтегровану  систему  елек-
тронної ідентифікації» від 19 червня 2019 р. № 546, «Про 
порядок оприлюднення в мережі Інтернет інформації про 
діяльність органів виконавчої влади» від 04 січня 2002 р. 
№ 3; розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції роз-
витку електронного урядування в Україні» від 20 вересня 
2017 р. № 649-р, «Про схвалення Концепції розвитку елек-
тронної демократії в Україні та плану заходів щодо її реа-
лізації» від 08 листопада 2017 р. № 181, «Про схвалення 
Концепції  розвитку  цифрової  економіки  та  суспільства 
України на 2018 – 2020 роки й затвердження плану заходів 
щодо її реалізації» від 17 січня 2018 р. № 67-р.

Ці  документи  запроваджують нові  елементи  системи 
інформаційного  забезпечення  органів  публічної  адміні-
страції:  інформаційно-телекомунікаційних  систем  під-
тримки прийняття управлінських рішень та автоматизації 
адміністративних процесів; цифрової демократії – інфор-
маційного  забезпечення  е-парламенту,  е-голосування, 
е-правосуддя, е-медіації, е-референдумів, е-консультацій, 
е-петицій, е-політичних кампаній, е-опитування; реаліза-
ції концепції смартсіті – «Розумне місто»; цифрових дер-
жавних  платформ;  концепції  блокчейну;  запровадження 

цифровізації державних установ, багатоканального інфор-
мування  та  залучення  громадян,  концепції  відкритих 
даних  із використанням електронних платформ («Грома-
дянське  суспільство  і  влада»,  «Єдина  система  місцевих 
петицій»).

Проте,  чинне  законодавство  не  містить  визначення 
поняття  «інформаційне  забезпечення  органів  публічної 
адміністрації». Г.О. Блінова пропонує під інформаційним 
забезпечення  органів  публічної  адміністрації  розуміти 
«забезпечений комплексом нормативно-правових, органі-
заційно-управлінських,  науково-технічних  заходів  непе-
рервний  процес  створення,  використання,  дослідження, 
зберігання,  захисту,  передавання,  обробки,  знищення 
інформації  визначеного  виду,  якості,  обсягу,  структури, 
форми за допомогою інформаційних систем, мереж, ресур-
сів і технологій, спрямований на задоволення інформацій-
них потреб і реалізацію інформаційних інтересів органів 
публічної адміністрації» [1, с. 48]. На думку правознавця, 
таке  визначення  доцільно  закріпити  на  законодавчому 
рівні  під  час  прийняття  Закону  України  «Про  інформа-
ційне забезпечення органів публічної адміністрації».

Що  стосується  механізму  інформаційного  забезпе-
чення органів публічної адміністрації, то, наш погляд, це 
певна система правових, організаційних, технічних засо-
бів впливу на поведінку й діяльність працівників органів 
публічної адміністрації та інших суб’єктів, з якими вони 
взаємодіють,  для  забезпечення  обігу  (отримання,  збері-
гання, використання, корегування, передання, знищення) 
якісної, перевіреної, актуальної інформації, що задоволь-
няє  інформаційні  потреби  й  інтереси  органів  публічної 
адміністрації.

Концепція розвитку електронного урядування в Укра-
їні схвалена розпорядженням КМУ від 20 вересня 2017 р. 
№ 649 та є однією з форм організації державного управ-
ління,  яка  сприяє  підвищенню  ефективності,  відкри-
тості  й  прозорості  діяльності  органів  державної  влади 
й  органів  місцевого  самоврядування  з  використанням 
інформаційно-телекомунікаційних технологій для форму-
вання нового типу держави, орієнтованої на задоволення 
потреб  громадян,  що  визначає  електронне  врядування 
[6;  7,  с.  193].  До  основних  елементів  електронного  вря-
дування відносять: надання публічних послуг  і розвиток 
взаємодії влади, громадян і бізнесу за допомогою інфор-
маційно-комунікаційних  технологій;  здійснення  держав-
ного  управління  за  допомогою  інформаційно-комуніка-
ційних  технологій;  громадський  електронний  контроль 
[7,  с.  194–195].  Упровадження  електронного  врядування 
сприяє  підвищенню  прозорості  влади  шляхом  переходу 
на новий рівень зв’язку як  із громадянами, так  і з бізне-
сом (модель електронного уряду, як правило, притаманна 
тим країнам, в яких держава сприймається як обслуговча, 
сервісна структура). Системою електронного врядування 
передбачено, що фізична чи юридична особа через Інтер-
нет  може  звертатися  із  запитами  до  державних  установ 
для отримання необхідної  інформації та виконання юри-
дичних трансакцій. Під час такою схеми взаємовідносин 
«громадянин – держава» можна розраховувати на підви-
щення ефективності державного управління та обмеження 
корупції.  Саме  такий  вид  управління  здатний  змінити 
природу влади, зробити її прозорішою та підконтрольною 
громадськості.

Важливим  елементом  механізму  інформаційного 
забезпечення  органів  публічної  адміністрації  є  система 
інформаційної  безпеки  органів  публічної  адміністрації. 
Концепцією  розвитку  електронного  урядування  в  Укра-
їні  визначено  недостатній  рівень  інформаційної  безпеки 
й захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних 
системах органів влади однією із першочергових проблем, 
що  демонструє  значне  відставання України  від  світових 
темпів  розвитку  електронного  урядування  та  такої,  що 
потребує удосконалення державної політики в цій сфері, 
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спрямованої на її першочергове розв’язання [6]. Концеп-
ція розвитку цифрової економіки й суспільства України на 
2018–2020 роки закріплює сьомим принципом цифровіза-
ції підвищення рівня довіри й безпеки, який означає, що 
інформаційна безпека, кібербезпека, захист персональних 
даних, недоторканність особистого життя та прав корис-
тувачів цифрових технологій, зміцнення та захист довіри 
в  кіберпросторі  є,  зокрема,  передумовами  одночасного 
цифрового  розвитку  й  відповідного  попередження,  усу-
нення та управління супутніми ризиками [8]. Підвищити 
рівень  інформаційної  безпеки  держави  й  суспільства 
загалом  дозволить  розробка  й  впровадження  Концепції 
інформаційної  безпеки  органів  публічної  адміністрації, 
що  повинна  врахувати  результати  наукових  досліджень 
та узгоджуватись з іншими концепціями й планами захо-
дів у сфері регулювання інформаційних відносин.

Слід  зазначити,  що  з  метою  інформування  громадян 
про діяльність органів виконавчої влади й місцевого само-
врядування  за  допомогою  інформаційно-комунікаційних 
технологій  у  кожному  органі  влади  передбачено  наяв-
ність  вебсторінок,  урядового  вебпорталу,  призначеного 
для інтеграції вебсайтів органів виконавчої влади й розмі-
щення інформаційних ресурсів відповідно до потреб гро-
мадян. Особливої  актуальності  натепер  набуває  надання 
адміністративних  послуг  на  основі  інформаційно-кому-
нікаційних технологій. Для реалізації цього завдання ще 
у 2012 р. було ухвалено Закон України «Про адміністра-
тивні послуги» [9], яким передбачено надання адміністра-
тивних послуг, зокрема й із використанням мережі Інтер-
нет. Утім, на жаль, в Стратегії реформування державного 
управління  України  на  період  до  2020  р.  зазначено,  що 
організація роботи державних електронних реєстрів зали-
шається  неефективною  –  інформація  в  них  дублюється, 
автоматизований  обмін  даними  здебільшого  відсутній, 
система  ідентифікації  користувачів  розгорнута  лише 
частково,  а  процес  автоматизації  послуг  не  завжди  при-
водить  до  їх  спрощення  [10].  З  цією метою постановою 
КМУ «Про деякі питання електронної взаємодії держав-
них  електронних  інформаційних  ресурсів»  передбачено 
запровадження системи електронної взаємодії державних 
електронних інформаційних ресурсів відповідно до вимог 
Європейського Союзу [11].

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про адміністра-
тивні  послуги»  [9],  надання  адміністративних  послуг 
в електронній формі повинно здійснюватися через Єди-
ний  державний  портал  адміністративних  послуг  Інтер-
нет-мережі.  Однак  на  практиці  наразі  надання  таких 
послуг  здійснюється  з  різних  державних  вебсайтів, що 
призводить  до  незручностей  під  час  отримання  онлайн 
необхідної довідки чи реєстрації тощо. Зокрема, на Єди-
ному державному порталі адміністративних послуг (my.
gov.ua)  передбачено  отримання  128  адміністративних 
послуг. Однак фактично для отримання більшості з них 
лише в онлайн режимі можна записатися на прийом на 
визначений  час  і  дату,  а  в  інших  випадках  на  порталі 
розміщено  їхній  опис,  необхідний  перелік  документів, 
посилання на нормативні акти, якими передбачено  їхнє 
надання, адресу організації та установи, а також графік 
роботи. Для прикладу, на Єдиному державному порталі 
адміністративних послуг є така адміністративна послуга, 
як  надання  безкоштовної  довідки  про  притягнення  до 
кримінальної  відповідальності,  відсутності  (наявності) 
судимості  або  обмежень,  передбачених  кримінально-
процесуальним  законодавством  України,  проте  її  елек-
тронне надання ні на цьому вебпорталі, ні на Урядовому 
порталі  «Єдиний  вебпортал  органів  виконавчої  влади 
України» (www.kmu.gov.ua) не передбачено, в посиланні 
рекомендовано  для  її  отримання  звернутися  на  сайт 
Головного  сервісного  центру  Міністерства  внутрішніх 
справ (термін очікування – місяць). І таких прикладів, на 
жаль, більш ніж достатньо.

Мають  місце  й  факти,  коли  на  порталі  державних 
послуг  передбачено  надання  певної  послуги.  Однак  для 
її  фактичного  отримання  необхідно  звернутися  безпо-
середньо  до  певних  органів  відповідно  до  їхньої  компе-
тенції.  Так,  на  порталі  надання  державних  послуг  iGov 
(igov.gov.ua) передбачено надання такої послуги, як отри-
мання  індивідуального податкового номера (далі –  ІПН). 
Але фактично,  зайшовши на сторінку вказаного порталу 
й ввівши реквізити згідно з алгоритмом, отримуємо поси-
лання: «На жаль,  поки що у Вашому регіоні неможливе 
надання цієї послуги в  електронному вигляді, необхідно 
особисто звернутись до органів податкової інспекції».

З метою розв’язання вказаного питання, а також вико-
нання п. 191.1.44 ст. 191, п. 49.41 ст. 49 Податкового кодексу 
України  [12] щодо  надання  електронних  довірчих  послуг 
платникам податків, пропонуємо розробити відповідне про-
грамне забезпечення щодо інтеграції до порталу державних 
послуг iGov необхідних відомостей із Державного реєстру 
фізичних  осіб  (автоматизований  банк  даних).  Запрова-
дити пілотний проєкт щодо надання електронних довірчих 
послуг у частині надання платнику податку його дублікату 
ІПН, а також передбачити надалі можливість дистанційно 
здійснювати громадянам реєстрацію в Державному реєстрі 
фізичних осіб із використанням відповідних онлайн форм. 
Крім того, вважаємо за доцільне в чинному законодавстві 
чітко  передбачити  терміни  надання  послуг,  у  зв’язку  із 
чим  пропонуємо  внести  відповідні  зміни  до Податкового 
кодексу України, зокрема доповнити:

–  п.  191.1.44  ст.  191  словосполученням  «протягом 
п’яти робочих днів після реєстрації на вебпорталі «Елек-
троні  державні  послуги  України»  електронного  запиту» 
й викласти у такій редакції: «надають кваліфіковані елек-
тронні довірчі послуги протягом п’яти робочих днів після 
реєстрації  на  вебпорталі  «Електронні  державні  послуги 
України»  електронного  запиту  (як  відокремлені  пункти 
реєстрації  кваліфікованого  надавача  електронних  дові-
рчих  послуг  центрального  органу  виконавчої  влади,  що 
реалізує державну податкову й митну політику)»;

–  п. 49.41 ст. 49 після слова «безоплатно» доповнити 
словосполученням  «протягом  п’яти  робочих  днів  після 
реєстрації  на  вебпорталі  «Електронні  державні  послуги 
України»  й  викласти  в  такій  редакції:  «кваліфікований 
надавач  електронних  довірчих  послуг  центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову 
й  митну  політику,  безоплатно,  протягом  п’яти  робочих 
днів після реєстрації на вебпорталі «Електроні державні 
послуги України» надає платникам податків кваліфіковані 
електронні довірчі послуги».

Висновок. Підсумовуючи  викладене,  зазначимо,  що, 
незважаючи  на  певні  досягнення  в  напрямі  інформацій-
ного  забезпечення  органів  публічної  адміністрації,  на 
жаль,  мають  місце  проблемні  питання,  для  вирішення 
яких якнайшвидше необхідно: на основі фундаментальних 
і  прикладних  досліджень  новітніх  конкурентоспромож-
них  інформаційно-комунікаційних  технологій  розробити 
засоби  інформатизації  та  комп’ютерні  програми,  зокрема 
з  відкритими  кодами;  прискорити  роботу  щодо  розробки, 
створення  та  застосування  супер  комп’ютерних  систем, 
зокрема  комп’ютерної  інфраструктури  на  основі  GRID 
та інших перспективних технологій; розробити й прийняти 
Концепцію інформаційного забезпечення органів публічної 
адміністрації в Україні, Концепцію  інформаційної безпеки 
органів  публічної  адміністрації  та  проєкт  Закону  України 
«Про  інформаційне  забезпечення  органів  публічної  адмі-
ністрації  в  Україні»,  які  передбачатимуть  упорядкування 
правових норм і систематизацію адміністративно-правових 
засад створення єдиної глобальної інтегрованої системи, що 
об’єднає загальнодержавні, регіональні, відомчі й локальні 
електронні ресурси органів публічної адміністрації.

Для спрощення отримання громадянами електронних 
адміністративних  послуг  необхідно  систематизувати 
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в  один  новостворений  державний  вебпортал  «Електроні 
державні  послуги  України»  інші  наразі  актівні  вебпор-
тали: портал державних послуг iGov (igov.gov.ua), Урядо-
вий портал «Єдиний вебпортал органів виконавчої влади 
України»  (kmu.gov.ua),  Єдиний  державний  портал  адмі-
ністративних  послуг  (my.gov.ua).  Також  на  державному 
вебпорталі  «Електроні  державні  послуги  України»  слід 
передбачити  наявність  «особистого  кабінету»,  до  якого 
забезпечити вхід лише після автентифікації з використан-

ням  «кваліфікованого  електронного  цифрового  підпису 
(ЕЦП), BankID, MobileID».

Зважаючи на  актуальність  цього  питання,  а  також  вра-
ховуючи те, що одним із головних завдань адміністративної 
реформи  є  покращення  ефективності  надання  адміністра-
тивних послуг на основі інформаційно-комунікаційних тех-
нологій, що практично неможливо реалізувати без відповід-
ного нормативно-правового забезпечення, існує необхідність 
подальшого дослідження окресленої проблематики.
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У статті розглядаються теоретичні аспекти інформаційної та кібербезпеки діяльності адвокатури та обґрунтовується необхідність 
глибшого розроблення теоретичних основ інформаційної безпеки.

Адвокатура має визначені законами та правилами адвокатської етики зобов’язання щодо забезпечення конфіденційності даних 
клієнтів та збереження адвокатської таємниці. Це накладає на весь інститут адвокатури і на окремих представників професії додаткову 
відповідальність. А це у свою чергу веде до нагальної необхідності найпильнішої уваги до кожного складника забезпечення безпеки 
зазначених даних.

Виділяються організаційні, технічні, законодавчі рівні забезпечення безпеки інформації, що має відношення до адвокатської діяльності.
 Аналізується сучасний стан і підходи до вирішення існуючих викликів у цій галузі, практичні рішення на досвіді та прикладі реко-

мендацій Американської асоціації юристів (American Bar Association — ABA). Вивчається питання про частоту різних видів посягань на 
інформаційну безпеку юридичного бізнесу та адвокатів у США, методи попередження, реагування та боротьби з цими посяганнями.

Досвід США аналізується і узагальнюється для вироблення нових напрямів у забезпеченні інформаційної безпеки та кібербезпеки 
для адвокатської спільноти України.

Також висвітлюється питання обізнаності адвокатів і співробітників адвокатських бюро та об’єднань про сучасний стан справ у сфері 
кіберзагроз, методів і способів їх нейтралізації та запобігання таких загроз. Піднімається проблема ефективного навчання адвокатів 
комплексному підходу щодо запобігання витоків конфіденційної інформації та інформації, що становить адвокатську таємницю.

Описано нові типи атак на юридичні фірми, поширені помилки в забезпеченні безпеки і умови, які сприяють збільшенню шкоди від 
таких атак.

Підкреслюється комплексний характер забезпечення інформаційної та кібербезпеки, необхідність постійного вдосконалення методів 
і способів захисту даних, підвищення рівня знань у цій сфері як з боку адвокатів, так і з боку співробітників, які забезпечують діяльність 
адвокатів і адвокатських фірм.

Ключові слова: право, інформаційна безпека, кібербезпека, конфіденційність, адвокатська діяльність. 

In this article, we look at the theoretical aspects of the information and cyber security of the legal profession and substantiated by the 
necessity of a comprehensive study of the theoretical foundations of the information and cyber security.

The article deals with the practical solutions and experiences on the example of the recommendations of the American Bar Association (ABA).
The necessity of deeper development of the theoretical bases of information security is grounded, the current state and approaches to solving 

existing challenges are analyzed.
Attorneys and law firms have the obligation to ensure confidentiality and attorney clients privilege. This imposes additional responsibilities 

on the whole institution of the Bar and on individual representatives of the profession. This, in turn, leads to an urgent need to pay the utmost 
attention to each component of ensuring the security of the said data.

There are organizational, technical, and legislative levels of ensuring the security of information relating to attorneys and law firms.
The experience of the United States of America is analyzed and summarized in order to develop new directions in ensuring the information 

security of advocates' activities and cyber-security for the advocates' community in Ukraine.
The question of the frequency of various types of infringements on the information security of the legal business and lawyers in the United 

States is studied.
The issue of lawyers and the staff of law offices and associations being aware of the current state of cybersecurity threats, methods, and 

ways of neutralizing them and preventing such threats are also covered. The issue of effective training for lawyers on a comprehensive approach 
to preventing leaks of confidential information and information constituting lawyers' secrecy is raised.

The article is presented new types of attacks on law firms and common security errors and conditions that increase the damage from such attacks.
The complex nature of ensuring information and cybersecurity, the need for continuous improvement of methods and methods of data 

protection, and increasing the level of knowledge in this area, both on the part of lawyers and staff supporting the activities of lawyers and law 
firms are emphasized.

Key words: law, cybersecurity, information security, confidentiality, lawyer's activity, attorney's activity.

Постановка проблеми й актуальність теми. Сучас-
ний  рівень  розвитку  інформаційних  технологій  суттєво 
впливає на юридичну практику. Адвокатська діяльність не 
є виключенням. Важко уявити діяльність сучасного адво-
ката без використання комп’ютерної техніки та сучасних 
мобільних пристроїв: планшетів, смартфонів і ноутбуків. 
Але їх використання не тільки полегшує роботу адвоката, 
а  і  створює  нові  ризики  для  конфіденційності  та  збере-
ження адвокатської таємниці. Обіцянки розробників про-
грам  і  додатків  забезпечити  надійність  і  безпеку  важко 
перевірити,  навіть  володіючи  спеціальними  знаннями 
в  області  комп’ютерної  та  інформаційної  безпеки.  Для 
адвоката  ця  область  зазвичай  поза  межами  його  компе-
тентності.  Але  адвокати  мають  обов’язок  забезпечувати 
адвокатську таємницю і конфіденційність. 

Також  затребувана  розробка  сучасних  підходів  до 
забезпечення адвокатської таємниці та інформаційної без-

пеки діяльності адвоката з урахуванням всебічного вико-
ристання  інформаційних  технологій,  зберігання,  отри-
мання та передачі адвокатами і довірителями відомостей 
і документів в електронному вигляді.

Аналіз досліджень.  Теоретичні  аспекти  інформацій-
ної  безпеки  в  юридичній  діяльності  загалом  і  стосовно 
адвокатури  зокрема  на  даний момент  опрацьовані  недо-
статньо. 

Загальну сутність інформаційної безпеки та підходи до 
її забезпечення у діяльності правників та адвокатів висвіт-
лювали Ш. Нельсон (Nelson, Sharon D, 2013), Д. Риз (Ries, 
David G.,  2012)  та Д. Сімек  (Simek,  John W.,  2012). Про 
криміналістичний аспект інформаційної безпеки адвокат-
ської діяльності писала Г.І. Резнікова [1]. 

Мета статті – дати загальне уявлення про рівні, методи 
і  способи  захисту  інформації  в  адвокатській  діяльності, 
існуючи  загрози  та  практичні  приклади  й  рекомендації 
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щодо  їх уникнення, нейтралізації та мінімізації; вивчити 
досвід адвокатів США, який може бути корисним з огляду 
на такі міркування:

–  досвід реагування на виклики у сфері кібербезпеки, 
напрацьований  на  великій  кількості  як  позитивних,  так 
и негативних прикладів;

–  велика роль адвокатського самоврядування в розро-
бленні рекомендацій;

–  вивчення  та  попередження  тих  загроз,  які  ще  не 
досить поширені в нашій країні.

Виклад основного матеріалу. У своїй роботі адвокати 
постійно  збирають,  обробляють,  використовують,  збері-
гають та поширюють інформацію, яка потребує комплек-
сного  захисту  організаційно-технічними  та  правовими 
засобами. Без забезпечення безпеки цієї інформації повно-
цінна робота адвоката з інформацією неможлива.

Інформаційна  безпека  діяльності  адвокатами  –  стан 
захищеності  інформації, що  становить  предмет  адвокат-
ської  таємниці,  за  якого  забезпечуються  її  конфіденцій-
ність, цілісність і доступність [2, с. 159].

Конфіденційність  інформації  –  це  забезпечення 
доступу до  інформації  тільки  суб’єктів,  які мають на це 
право. Цілісність інформації – стан, за якого її зміна здій-
снюється тільки навмисно і тільки суб’єктами (авторизо-
ваними користувачами), що мають на це право. Доступ-
ність інформації – стан, за якого суб’єкти, які мають право 
доступу до інформації, можуть реалізувати його безпере-
шкодно,  тобто  безперешкодне  забезпечення  доступу  до 
інформації авторизованих користувачів [2, с. 53].

Основні гарантії конфіденційності адвокатської діяль-
ності закріплені як у національному законодавстві Укра-
їни (Конституція  України,  Кримінальний  кодекс  Укра-
їни, Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон 
України «Про  адвокатуру  та  адвокатську діяльність»  і  т. 
ін.),  так  і  в  міжнародних  актах  (Європейська  конвенція 
про захист прав людини і основних свобод, Рекомендація 
(2000)  21  Комітету Міністрів  Ради  Європи  про  свободу 
професійної  діяльності  адвокатів,  Основні  положення 
ООН про роль адвоката). 

Інформаційна безпека забезпечується на трьох рівнях: 
безпеки  інформаційних  ресурсів,  безпеки  інформаційної 
інфраструктури, а також безпеки «інформаційного поля» 
[1, с. 123]. 

Загрози  інформаційній  безпеці  можна  умовно  поді-
лити на:

зовнішні  (шкідливе програмне  забезпечення –  віруси 
та  інші,  на  кшталт  руткітів, шпигунів;  суб’єктивно  вмо-
тивовані хакерські атаки; фішинг або вішинг тощо), вну-
трішні  (інсайдери)  і  змішані  інформаційні  загрози,  що 
поєднують як внутрішні, так і зовнішні [1, с. 120].

Безпека інформаційних ресурсів може мати такі недо-
ліки:  прорахунки  в  організації  діловодства,  кадрового, 
інформаційно-аналітичного  та  матеріально-технічного 
забезпечення безпеки інформаційних ресурсів [1, с. 121].

Безпека  інформаційної  інфраструктури  стосується  як 
програмного  забезпечення,  мереж,  так  і  систем  зв’язку, 
технічних засобів.

 Призводять до розголошення адвокатської  таємниці: 
відсутність  або  незадовільний  стан  технічних  засобів 
забезпечення  безпеки  інформаційної  інфраструктури; 
фрагментарність або несправність засобів захисту, техніч-
ного  і  програмного  середовища;  відсутність  криптогра-
фічного захисту для  інформації під час  її обробки ЕОМ, 
системах  та  мережах  ПК  і  електрозв’язку  об’єднання; 
відсутність  ідентифікації  користувача  та  здійснюваних 
ним операцій  за допомогою паролів, ключів; відсутність 
відображення дати та часу дій користувачів з інформацій-
ними  та  програмними  ресурсами  в  ЕОМ,  комп’ютерних 
мережах, протиправних спроб доступу до них; відсутність 
програмного  забезпечення, що розпізнавало би передачу 
інформації незахищеними лініями зв’язку [4, с. 121].

Третій рівень інформаційної безпеки стосується недо-
ліків у безпеці «інформаційного поля» адвокатської діяль-
ності,  який  утворюється  з  несистематизованих  потоків 

інформації,  що  оприлюднюються  різними  учасниками 
інформаційних  відносин  (телерадіоорганізаціями,  ЗМІ, 
у соціальних мережах та навіть через чутки) [4, с. 123].

Порушення безпеки на будь-якому з перелічених рів-
нів призводить до небажаних наслідків, у тому числі й до 
розголошення адвокатської таємниці. 

Як  приклад  можна  навести  нову  схему  вимагання 
коштів від юридичних фірм. Хакери, використовуючи всі 
наявні вразливості в інформаційній безпеці фірми, роблять 
так званий «full dump» усіх наявних даних. Тобто роблять 
копію всієї доступної інформації: електронне листування, 
рахунки,  копії  документів,  що  зберігаються  в  електро-
нному  вигляді,  особисті  дані  клієнтів  і  співробітників 
тощо. Після копіювання інформації зловмисники роблять 
архів та звертаються з вимогою про виплату «викупу» за 
його знищення [5]. Якщо адвокатська фірма відмовляється 
від плати, вся інформація викладається у відкритий доступ, 
що неминуче призводить до порушення конфіденційності, 
адвокатської таємниці та інших негативних наслідків для 
фірми. Шкода від такої атаки може зруйнувати не тільки 
фірму, а й особисті кар’єри адвокатів, робить неминучими 
позови від клієнтів, інформація про яких стане доступною 
для широкого загалу. Це дуже складна ситуація як з етич-
ної, так і з фінансової точок зору, тому простіше не допус-
тити можливості виникнення її взагалі. 

American Bar Association (АВА) є найбільш впливовою 
самоврядною  організацією  правників  Сполучених Шта-
тів. Тому цікавим видається проаналізувати, які рекомен-
дації для своїх членів вона надає в питаннях кібербезпеки.

Типові правила професійної поведінки АВА [6] перед-
бачають таке:

1.  Адвокат  повинен  забезпечити  компетентне  пред-
ставництво клієнта. Компетентне представництво потре-
бує  юридичних  знань,  навичок,  підготовки  в  обсязі, 
розумно  необхідному  для  представництва.  Коментар 
8 до типового правила 1 чітко визначає: «щоб підтриму-
вати необхідні знання та навички, правник повинен бути 
в курсі змін у законодавстві та його практиці, включаючи 
ризики та переваги, пов’язані з відповідною технологією» 
[6]. Вочевидь, це стосується й інформаційних технологій 
та  кібербезпеки.  Тобто  від  правника  вимагається  наяв-
ність відповідної компетенції.

2.  Пункт 1.4 Правил [6] потребує від адвоката постій-
ного інформування клієнтів про стан справ та роз’яснення 
питань «у  тому ступені,  який  є розумно необхідним для 
того,  щоб  дозволити  клієнту  прийняти  обґрунтоване 
рішення щодо представництва». 

3.  Оскільки  зв’язок  сьогодні  часто  здійснюється  за 
допомогою  електронних  засобів,  адвокати  зобов’язані 
забезпечувати  безпеку  засобів,  що  використовуються  для 
зв’язку.  Типове  правило  професійної  поведінки  1.6  (с)  [6] 
передбачає,  що  «адвокат  докладає  розумні  зусилля  для 
запобігання ненавмисному або несанкціонованому розголо-
шенню або несанкціонованому доступу до  інформації, що 
стосується представництва клієнта». У коментарі 18 викла-
даються чинники, які повинні «враховуватися під час визна-
чення обґрунтованості  зусиль  адвоката,  включаючи,  серед 
іншого, чутливість інформації, ймовірність розкриття, якщо 
додаткові гарантії не застосовуються, вартість застосування 
додаткових гарантій, складність здійснення гарантій  і  сту-
пінь,  в  якому  ці  гарантії  негативно  позначаються  на  здат-
ності адвоката представляти  інтереси клієнтів  (наприклад, 
надмірно ускладнюючи використання пристрою або важли-
вої частини програмного забезпечення)».

На  додаток  до  трьох  типових  правил,  що  розглянуті 
вище, адвокати повинні знати про офіційну думку (висно-
вок) АВА 477 [7], де говориться, що «від адвоката можуть 
вимагати  прийняття  спеціальних  заходів  безпеки  для 
захисту  від  ненавмисного  або  несанкціонованого  розго-
лошення інформації клієнта, коли це потрібно за угодою 
з клієнтом або за  законом, або коли характер  інформації 
вимагає більш високого ступеня безпеки».

У висновку перераховуються фактори, які необхідно вра-
ховувати під час визначення належного рівня кібербезпеки: 
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характер  загрози;  спосіб  збереження  і  передачі  конфіден-
ційної  інформації  клієнта;  використання  розумних  заходів 
електронної безпеки; способи захисту електронних повідо-
млень; необхідність маркування інформації клієнта як конфі-
денційної і привілейованої; необхідність підготовки юристів 
і помічників, які не є юристами, а також необхідність прояву 
належної обачності щодо постачальників, які надають тех-
нологічні послуги.

Крім того, в тих випадках, коли відбувається порушення 
щодо даних, пов’язаних із суттєвою інформацією про клієн-
тів, або мається значна ймовірність такого порушення, адво-
кати зобов’язані повідомляти клієнтів про таке порушення 
і приймати інші розумні заходи, які узгоджуються з їхніми 
зобов’язаннями відповідно до цих Типових правил. 

Постійна  комісія  АВА  з  етики  та  професійної  відпо-
відальності  в  офіційній  думці  483  «Зобов’язання  юристів 
після порушення щодо електронних даних або кібератаки» 
(17 жовтня 2018 г.) [8] чітко зазначає, що «можливість пору-
шення етичних норм виникає тоді, коли адвокат не робить 
розумних зусиль, щоб уникнути втрати даних або виявити 
кібернетичне вторгнення, та що причиною порушення є від-
сутність  розумних  зусиль».  У  висновку  далі  говориться, 
що «як питання підготовки та найкращої практики юристи 
повинні  розглянути  можливість  завчасної  розробки  плану 
реагування на інциденти з конкретними планами дії та про-
цедурами реагування на порушення щодо даних».

Цікава позиція АВА з приводу шифрування. Офіційна 
думка  АВА  477  не  вимагає  шифрування  у  всіх  випад-
ках, зауважуючи, що «використання звичної електронної 
пошти  без  шифрування  є  прийнятним  методом  зв’язку 
адвоката  з  клієнтом». Але далі наголошується, що вико-
ристання більш суворих засобів захисту, таких як шифру-
вання, є належним у деяких обставинах. Адвокати пови-
нні діяти таким чином, коли це необхідно за законом або 
за  домовленістю  з  клієнтом,  або  якщо  характер  інфор-
мації потребує більш високого рівня безпеки [2]. Резуль-
тати опитування серед адвокатів у 2019 році свідчать, що 
тільки  44%  з  них  використовують  шифрування  файлів, 
шифрування  пошти  використовують  38%  від  опитаних 
і  тільки  22%  користуються  шифруванням  усього  диско-
вого масиву [9]. 

Біля  чверті  правників  США  у  2019  році  стикалися 
з  порушеннями  безпеки  (включаючи  хакерську  актив-
ність), що призвело до додаткових витрат на: консультації 
з  ремонту,  заміну  техніки  та  програмного  забезпечення, 
знищення  чи  втрату  інформації  та  інше.  36%  опитаних 
повідомили  про  інфікування  вірусами,  троянами  їхніх 
комп’ютерних систем [9]. 

Третина респондентів повідомила, що  їхні фірми або 
вони  самі  мають  поліси  страхування  кібервідповідаль-
ності. Цей  інструмент майже не відомий на наших тере-
нах, але можна очікувати попит на цю послугу в разі зміни 
законодавства [9].

Усі адвокати повинні мати програми безпеки з ураху-
ванням  розміру фірми,  даних  та  систем, що потребують 
захисту. Реагування на інциденти є важливим елементом 
будь-якої програми захисту інформації.

Найважливіші  елементи  типового  плану  реагування 
на  інциденти включають процедури початкового повідо-
млення  про  інцидент,  підтвердження  інциденту,  ескала-
ції, в залежності від обставин, і розслідування. Передова 
практика включає роботу призначеного керівника проекту 
реагування на інцидент у співпраці з міждисциплінарної 
групою, знайомою з обов’язками щодо подання звітності 
про порушення, вимог щодо пом’якшення наслідків і кро-
ками,  необхідними  для  відновлення.  І  нарешті,  плани 
зазвичай  передбачають  період  огляду  після  інциденту 
з  тим,  щоб  будь-який  накопичений  досвід  можна  було 
включити в переглянутий план.

Плани реагування на інциденти повинні бути складені 
для  компанії  з  урахуванням  усіх  законів  і  професійних 
зобов’язань і повинні бути засновані на стандартах, таких 
як стандарти, встановлені Національним інститутом стан-
дартів  і  технологій  (NIST), установою під егідою Мініс-
терства торгівлі США [9]. 

Юридична  фірма,  що  розробляє  план  реагування 
на  інциденти,  повинна  уважно  ознайомитися  з  Думкою 
483  [8]  для  розгляду  етичних  питань,  які  можуть  бути 
пов’язані  з  інцидентом  у  кіберпросторі.  У  цьому  доку-
менті зазначається, що відповідальність за те, як найкра-
щим чином дотримуватися Типових правил, покладається 
на  окремих  фахівців  з  урахуванням  унікальних  фактів 
і обставин їхньої практики.

Висновки. Загрози  даним  у  комп’ютерах,  мобіль-
них  пристроях  і  інформаційних  системах,  використо-
вуваних адвокатами, знаходяться на рекордно високому 
рівні. Вони приймають різні форми, від фішинг-атак по 
електронній  пошті  й  атак  з  використанням  соціальної 
інженерії  до  складних  технічних  експлойтів,  що  при-
зводять до довгострокових вторгнень у мережі юридич-
них фірм. Вони також включають втрачені або вкрадені 
ноутбуки,  планшети,  смартфони  і  USB-накопичувачі, 
а  також  внутрішні  загрози  –  зловмисний,  ненавчений 
і неуважний персонал.

Адвокати  зобов’язані  дотримуватися  етичних  норм 
і норми загального права приймати компетентні й розумні 
заходи  для  захисту  інформації,  що  стосується  клієнтів. 
Також адвокати мають зобов’язання щодо захисту інформа-
ції  про  клієнтів й  інших  типів  конфіденційної  інформації, 
що стала їм відома в результаті виконання своїх обов’язків.

Насамперед  від  адвокатів  залежить  рівень  безпеки 
у кіберпросторі. 

Тільки  комплексний  підхід  до  забезпечення  інфор-
маційної  безпеки  адвокатської  діяльності  може  унемож-
ливити настання негативних наслідків у виді порушення 
конфіденційності. Кожен відповідальний адвокат повинен 
розуміти  всі  ризики  використання  сучасних  технологій 
у своїй діяльності.

Використання  напрацьованого  міжнародного  досвіду 
є  корисним  з  огляду  на  практичні  доробки,  підходи 
та  методи  забезпечення  інформаційної  безпеки,  що  дає 
змогу  уникнути помилок  та  хибних підходів,  економити 
час  і  гроші  під  час  впровадження  належних  методів 
в Україні.
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Науково-дослідного інституту публічного права

У статті на основі аналізу наукових поглядів учених та норм чинного законодавства України надано характеристику гарантіям реа-
лізації адміністративно-правового статусу Національного антикорупційного бюро України. Зазначено, що специфіку кадрового забез-
печення Національного Антикорупційного бюро України можна віднести до юридичних гарантій, що проявляється в особливому порядку 
конкурсного відбору Директора Національного бюро та у вичерпному переліку підстав припинення повноважень Директора Національ-
ного бюро, які визначені цим Законом, а також у конкурсних засадах відбору інших працівників Національного бюро. Визначено, що 
гарантії реалізації адміністративно-правового статусу Національного антикорупційного бюро України засновані на забезпеченні неза-
лежності цього органу шляхом упровадження ідеологічних, економічних, організаційних, кадрових та інших умов та засобів, які створені 
чинним законодавством для забезпечення ефективного виконання завдань з попередження, виявлення, припинення, розслідування та 
розкриття корупційних правопорушень зазначеним органом, а також запобігання вчиненню нових. Зроблено висновок, що гарантії реалі-
зації адміністративно-правового статусу Національного антикорупційного бюро можна поділити на певні різновиди, зокрема: за сферою 
впливу: на юридичні (які включають у себе організаційно-правові, кадрові, гарантії із забезпечення безпеки та ін.), економічні, соціальні, 
ідеологічні (морально-духовні), політичні тощо; за специфікою правового статусу: гарантії, що властиві працівникам Бюро як державним 
службовцям (загальні), і ті, що забезпечують їхній особливий правовий статус як працівників органу, що здійснює боротьбу з корупцією і 
має особливий рівень впливу на життя держави; за напрямом впливу на працівників Бюро: позитивні, які стосуються створення особли-
вих економічних, соціальних та інших умов забезпечення їхньої незалежності, та негативні, пов’язані з попередженням порушення ними 
встановлених обов’язків шляхом запровадження їх відповідальності, а також шляхом забезпечення діяльності підрозділів внутрішнього 
контролю тощо. 

Ключові слова: гарантії, реалізація, адміністративно-правовий статус, Національне антикорупційне бюро.

In the article based on the analysis of scientific views of scientists and norms of the current legislation of Ukraine the characteristic of guarantees 
of realization of administrative and legal status of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine is given. It is stated that the specific staffing of 
the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine can be attributed to legal guarantees, which is manifested in the special procedure of competitive 
selection of the Director of the National Bureau and an exhaustive list of grounds for termination of the powers of the Director of the National Bureau, 
which are defined by this Law, as well as other competitive procedures. It is determined that the guarantees of realization of the administrative and 
legal status of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine are based on ensuring the independence of this body by introducing ideological, 
economic, organizational, personnel and other conditions and means created by the current legislation to ensure the effective fulfillment of tasks of 
prevention, detection, termination, investigation and disclosure of corruption offenses by the specified body, as well as prevention of committing new 
ones. It is concluded that the guarantees for the implementation of the administrative and legal status of the National Anti-Corruption Bureau can be 
divided into certain varieties, in particular: by sphere of influence: legal (which includes organizational, legal, personnel, security guarantees, etc.), 
economic, social, ideological (moral-spiritual), political, etc.; the specificity of the legal status: guarantees inherent in the employees of the Bureau as 
public servants (general) and those that guarantee their special legal status as employees of a body that fights corruption, which has a special level 
of impact on the life of the state; by direction of influence on the employees of the Bureau: positive, concerning the creation of special economic, 
social and other conditions for ensuring their independence and negative, related to the prevention of breach of their assigned duties by imposing 
their responsibility, as well as by ensuring the activity of internal control units etc.

Key words: guarantees, implementation, administrative and legal status, National Anti-Corruption Bureau.

Постановка проблеми. У теорії права гарантії визна-
чаються  як  система  соціально-економічних,  політичних, 
організаційних  і  юридичних  умов,  за  допомогою  яких 
особа  реалізує  свої  права  і  гарантовані  законом  інтер-
еси  [1,  с.  34].  Гарантії  як  загальнотеоретична  категорія 
є певними, об’єктивно  існуючими умовами та  засобами, 
спрямованими на  забезпечення виконання певної моделі 
поведінки. Гарантії реалізації адміністративно-правового 
статусу  юридичної  особи  публічного  права  спрямовані 
на  забезпечення  її  ефективної  діяльності  з  виконання 
поставлених  завдань.  Зазначене  повною  мірою  стосу-
ється і діяльності Національного антикорупційного бюро 
України. А  отже,  за  умови  проведення  активної  антико-
рупційної  політики,  питання  гарантій  реалізації  адміні-
стративно-правового  статусу  Національного  антикоруп-
ційного бюро України набуває особливої актуальності.

Стан дослідження.  Окремі  проблемні  питання щодо 
функціонування  Національного  антикорупційного  бюро 
України  у  своїх  наукових  працях  розглядали:  Ю.І.  Пар-
шин, Ю.Г. Масікевич, О.В. Шестопалов, А.А. Негадайло, 
К.О. Сорока, І.О. Клочко, О.І. Добровольський, М.В. Цвік, 
В.А. Дем’янчук, В.В. Доненко, В.Д. Бабкін та багато інших. 
Втім, недостатньо дослідженим є питання гарантій діяль-
ності Національного антикорупційного бюро України, що 

є суттєвою прогалиною на теоретичному та практичному 
рівнях. Адже саме гарантії створюють певне підґрунтя для 
повноцінного виконання покладених на Бюро завдань. 

Саме тому мета статті – визначити та надати характе-
ристику  гарантіям  діяльності  Національного  антикоруп-
ційного бюро України.

Виклад основного матеріалу. У  правовій  літературі 
питання  гарантій  діяльності  Національного  антикоруп-
ційного бюро певним чином були досліджені. Наприклад, 
В.  Козленко  гарантії  діяльності  Національного  анти-
корупційного  бюро  України    (далі  –  НАБУ)  поділяє  на 
економічні,  ідеологічні,  політичні,  громадські,  організа-
ційні  і власне юридичні  (правові). Перераховані  гарантії 
вченими  найчастіше  поділяються  на  дві  великі  групи  – 
загальні та спеціальні. До першої групи В. Козленко відно-
сить об’єктивні й суб’єктивні умови (фактори), що забез-
печують діяльність органів влади (економічні, політичні, 
ідеологічні),  а  до  другої  –  організаційні  і  власне  юри-
дичні гарантії діяльності НАБУ [2, с. 98–102]. На думку 
Ю.  Комарової,  систему  юридичних  гарантій  діяльності 
НАБУ  складають  різні  конкретні  засоби,  що  мають  як 
загальні,  так  і  специфічні  властивості. Юридичні  гаран-
тії діяльності цього органу авторка характеризує залежно 
від  різних  критеріїв,  зокрема:  за  ступенем  визначеності, 



325

Порівняльно-аналітичне право
♦

механізмом та суб’єктами реалізації, рівнем регулювання 
тощо [3, с. 71]. 

Гарантією  реалізації  адміністративно-правового  ста-
тусу  Національного  антикорупційного  бюро  деякі  вчені 
вважають  і  самий  особливий  правовий  статус  самого 
Антикорупційного  бюро  як  органу  державної  влади, що 
займається  запобіганням,  попередженням,  виявленням, 
припиненням,  розслідуванням  та  розкриттям  обмеженої 
категорії  корупційних  правопорушень,  що  віднесені  до 
його  підслідності.  Це  дозволяє  акцентувати  увагу  саме 
на  підслідній  категорії  справ,  залишаючи  менш  зна-
чущі  справи  на  розгляд  інших  правоохоронних  органів 
[4, с. 109–110]. Навіть з урахуванням неоднозначного від-
ношення правників до такої обмеженості діяльності Бюро 
«елітною  корупцією»  слід  вказати  на  те,  що  обмежена 
кількість  справ  і  відсутність  надмірної  завантаженості 
певним  чином  гарантують  належну  реалізацію  покладе-
них на Бюро обов’язків.

Особливий правовий статус самого Антикорупційного 
бюро варто віднести до організаційно-правових гарантій, 
що є складовою частиною юридичних гарантій.

Певною  організаційно-правовою  гарантією  можна 
вважати  також щорічну  незалежну  оцінку  (аудит)  ефек-
тивності діяльності Національного бюро, його операцій-
ної  та  інституційної  незалежності,  в  тому  числі шляхом 
вибіркового  аудиту  кримінальних  проваджень,  досудове 
розслідування в яких здійснювалося Національним бюро 
та  було  завершено.  Зазначену  оцінку  (аудит)  згідно  зі 
ст.  26 проводить  комісія  зовнішнього  контролю у  складі 
трьох  членів.  Президент  України,  Верховна  Рада  Укра-
їни та Кабінет Міністрів України щороку визначають по 
одному члену комісії з числа осіб, які мають значний досвід 
роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, 
судах  за  кордоном чи міжнародних організаціях,  володі-
ють необхідними знаннями та навичками для проведення 
такої  оцінки  (аудиту),  а  також  мають  бездоганну  ділову 
репутацію. Не можуть бути членами комісії зовнішнього 
контролю особи, які: за рішенням суду визнані недієздат-
ними  або  їхня  дієздатність  обмежена;  мають  судимість 
за  вчинення  злочину,  або  на  яких  протягом  останнього 
року накладалося адміністративне стягнення за вчинення 
корупційного правопорушення, або притягалися судом до 
відповідальності  за  вчинення  умисного  злочину;  відпо-
відно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлені 
права  займатися  діяльністю,  пов’язаною  з  виконанням 
функцій  держави,  або  обіймати  певні  посади,  та  особи, 
уповноважені на  виконання функцій держави  або місце-
вого самоврядування відповідно до Закону України «Про 
запобігання  корупції».  Члени  комісії  зовнішнього  конт-
ролю діють незалежно та не повинні виконувати будь-які 
доручення, вказівки, надані будь-якою особою [5]. 

До юридичних  гарантій  можна  віднести  і  специфіку 
кадрового забезпечення Антикорупційного бюро, що про-
являється  в  особливому  порядку  конкурсного  відбору 
Директора Національного бюро та вичерпним переліком 
підстав  припинення  повноважень  Директора  Національ-
ного бюро, які визначені цим Законом, а також конкурс-
ними  засадами  відбору  інших  працівників  Національ-
ного  бюро.  До  складових  елементів  кадрових  гарантій 
можна віднести: добровільність, змагальність, специфічні 
освітні,  вікові,  досвідні,  морально-ділові  та  інші  крите-
рії, що пред’являються до працівників Антикорупційного 
бюро.  Зокрема,  ч.  2  ст.  6  розглядуваного  закону  вста-
новлює такі вимоги до особи, що може обійняти посаду 
директора  Національного  бюро:  громадянин  України, 
який  має  вищу  юридичну  освіту,  стаж  роботи  в  галузі 
права не менше десяти років, досвід роботи на керівних 
посадах в органах влади, установах, організаціях, у тому 
числі  за  кордоном,  або  міжнародних  організаціях  не 
менше ніж п’ять років, володіє державною мовою та здат-
ний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім 

і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відпо-
відні службові обов’язки. Кадровою гарантією реалізації 
адміністративно-правового  статусу  Національного  анти-
корупційного  бюро  є  обов’язок  працівників  Національ-
ного  бюро  регулярно,  але  не  рідше  одного  разу  на  два 
роки, проходити обов’язкове підвищення кваліфікації, що 
сприяє зростанню професійного рівня працівників [5].

До юридичних гарантій варто також віднести й гарантії 
відсутності протизаконного втручання в діяльність НАБУ 
з боку будь-яких інших осіб. Частиною 3 ст. 4 названого 
вище закону встановлено заборону незаконного втручання 
державних  органів,  органів  місцевого  самоврядування, 
їхніх  посадових  і  службових  осіб,  політичних  партій, 
громадських  об’єднань,  інших фізичних  або юридичних 
осіб у діяльність Національного бюро. Будь-які письмові 
чи усні вказівки, вимоги, доручення тощо, спрямовані до 
Національного бюро чи його працівників, які стосуються 
питань  досудового  розслідування  в  конкретному  кримі-
нальному  провадженні  і  не  передбачені  Кримінальним 
процесуальним кодексом України, є неправомірними та не 
підлягають виконанню. У разі отримання такої  вказівки, 
вимоги,  доручення  тощо  працівник  НАБУ  невідкладно 
інформує про це в письмовій формі Директора Національ-
ного бюро. Також ч. 1 статті 21 визначено, що працівники 
Національного  бюро  під  час  виконання  покладених  на 
них  обов’язків  є  представниками  влади,  діють  від  імені 
держави  і  перебувають  під  її  захистом. Ніхто,  за  винят-
ком  уповноважених  посадових  осіб  державних  органів 
у передбачених законами випадках, не має права втруча-
тися в їхню законну діяльність.

Окремої уваги заслуговують політичні гарантії реалі-
зації  адміністративно-правового  статусу  Національного 
антикорупційного  бюро.  Розглядаючи  політичні  гарантії 
як загальні, В. Козленко наголошує на тому, що боротьба 
з  бюрократизмом,  з  одного  боку,  а  також  попередження 
авторитарних тенденцій, надмірної централізації держав-
ної  влади –  з  іншого,  є необхідними умовами  зміцнення 
політичних  гарантій  діяльності  органів  державної  влади 
взагалі та Національного антикорупційного бюро України 
зокрема  [6,  с.  101].  Погоджуючись  із  такою  думкою,  до 
політичних гарантій спеціального характеру слід віднести 
такі положення розглядуваного закону:

–  Використання  Національного  бюро  в  партійних, 
групових чи особистих інтересах не допускається. Діяль-
ність політичних партій у Національному бюро забороня-
ється (ч. 2 ст. 4).

–  Не  може  бути  призначена  на  посаду  Директора 
Національного  бюро  особа,  яка  впродовж  двох  років 
до  подання  заяви  на  участь  у  конкурсі  на  зайняття  цієї 
посади,  незалежно  від  тривалості,  входила  до  складу 
керівних органів політичної партії або знаходилася у тру-
дових чи інших договірних відносинах з політичною пар-
тією. (ч. 2 ст. 6) [5].

–  Працівники НАБУ не мають права бути членами чи 
брати участь  у  створенні  чи діяльності  політичних партій, 
організовувати або брати участь у страйках, використовувати 
Національне бюро, його працівників та майно у партійних, 
групових  чи  особистих  інтересах,  бути  повіреними  третіх 
осіб у справах Національного бюро (п. 1 ч. 2 ст. 13) [5].

До юридичних гарантій необхідно віднести й гарантії 
безпеки, які стосуються як працівників Антикорупційного 
бюро, так й  інших осіб, які  здійснюють співробітництво 
у справах, підслідних бюро. Такими гарантіями, вочевидь, 
є:  право  застосовувати  заходи  фізичного  впливу,  спеці-
альні  засоби  та  вогнепальну  зброю  під  час  виконання 
службових обов’язків у випадках, на умовах та в порядку, 
передбачених  Законом  України  «Про  Національну  полі-
цію»,  зокрема,  згідно  з  ним  уповноважений  правоохо-
ронець  зобов’язаний  заздалегідь  попередити  особу  про 
застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогне-
пальної  зброї  і  надати  їй  достатньо  часу  для  виконання 
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законної  вимоги  уповноваженої  особи,  крім  випадку, 
коли  зволікання  може  спричинити  посягання  на  життя 
і здоров’я особи чи та/або уповноваженої особи або інші 
тяжкі наслідки, або в ситуації, що склалася, таке поперед-
ження  є  невиправданим  або  неможливим  (ст.  18  Закону 
«Про  Національне  антикорупційного  бюро  України»  [5] 
та  ст.  43  Закону  України  «Про  Національну  поліцію»); 
право  видавати  в  разі  наявності  небезпеки  для  життя 
і здоров’я особам, взятим під захист, відповідно до законо-
давства зброю, спеціальні засоби індивідуального захисту 
та сповіщення про небезпеку; недопущення розголошення 
в  засобах масової  інформації  відомостей про місце  про-
живання працівників Національного бюро та членів їхніх 
сімей в інтересах забезпечення їхньої особистої безпеки; 
необхідність  отримання  дозволу  Директора  Національ-
ного  бюро  або  його  заступника  для  надання  відомостей 
про  проходження  служби  працівниками  Національного 
бюро; тримання працівника Національного бюро окремо 
від  інших  осіб  у  разі  затримання  його,  затримання  або 
обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді три-
мання під вартою; забезпечення державного захисту осіб, 
які добровільно, в тому числі на договірних засадах, нада-
ють допомогу Національному бюро у здійсненні повнова-
жень, у тому числі притягнення до відповідальності осіб, 
винних у незаконному розголошенні даних про таких осіб, 
а також інші правопорушення стосовно цих осіб та їхніх 
близьких осіб,  вчинені  у  зв’язку  з  відносинами  з Націо-
нальним бюро; тощо [5].

Одним  із  найважливіших  різновидів  гарантій  реалі-
зації  адміністративно-правового  статусу  Національного 
антикорупційного бюро є матеріальні і соціальні гарантії. 
Серед матеріальних гарантій можна виділити такі, що сто-
суються забезпечення працівників НАБУ, та ті, що стосу-
ються забезпечення діяльності самого Бюро як публічної 
юридичної особи. 

Матеріальні гарантії забезпечення діяльності Антико-
рупційного бюро  як юридичної  особи публічного права, 
що  є  державним  правоохоронним  органом,  створеним 
для  виконання  особливих  завдань,  включають фінансові 
та  матеріально-технічні  гарантії.  Так,  гарантією  є  поло-
ження ст. 24 розглядуваного закону, згідно з яким фінан-
сове  забезпечення  Національного  бюро  здійснюється  за 
рахунок  коштів  Державного  бюджету України. Фінансу-
вання  Національного  бюро  за  рахунок  будь-яких  інших 
джерел забороняється, крім випадків, передбачених між-
народними  договорами  України  або  проектами  міжна-
родної  технічної  допомоги.  Також  гарантується  повне 
і  своєчасне  фінансування  Національного  бюро  в  обсязі, 
достатньому для його належної діяльності, а в кошторисі 
НАБУ  передбачається  створення  фонду  оперативно-роз-
шукових  (негласних  слідчих)  дій.  Матеріально-технічне 
забезпечення  діяльності Національного  бюро  відповідно 
до ст. 25 полягає у забезпеченні його необхідними матері-
альними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном 
для здійснення службової діяльності [5]. При цьому, воче-
видь, з метою забезпечення незалежності Національного 
бюро,  забороняється  здійснення  його  матеріально-тех-
нічного забезпечення за рахунок коштів місцевих бюдже-
тів чи будь-яких  інших джерел, крім коштів Державного 
бюджету України, та надання допомоги в межах проектів 
міжнародної технічної допомоги.

Матеріальні  гарантії  працівників  є  важливим  факто-
ром  їхньої  незалежності,  фактором,  що  сприяє  протидії 
корупційним  випадкам  серед  працівників  бюро.  До  них 
можна віднести такі, як: 1) грошове забезпечення (оплата 
праці)  осіб начальницького  складу та оплата праці  інших 
працівників  Національного  бюро  повинні  забезпечувати 
достатні матеріальні умови для належного виконання ними 
службових  обов’язків  з  урахуванням  специфіки,  інтен-
сивності  та  особливого  характеру  роботи,  забезпечувати 
добір до Національного бюро висококваліфікованих кадрів, 

стимулювати  досягнення  високих  результатів  у  службо-
вій  діяльності,  компенсувати  фізичні  та  інтелектуальні 
затрати працівників [5]; 2) відшкодування в повному обсязі 
за  рахунок  коштів  Державного  бюджету  України  шкоди, 
заподіяної  майну  працівника  Національного  бюро  чи 
майну членів його сім’ї у зв’язку з виконанням службових 
обов’язків, з наступним стягненням цієї суми з винуватих 
осіб у порядку,  встановленому законом. Остання  гарантія 
передбачена ч. 6 ст. 22, яка присвячена соціальному захисту 
працівників, однак оскільки вона безпосередньо стосується 
їхнього  майнового  стану,  то  у  класифікації,  що  здійсню-
ється в цьому дослідженні, представляється доцільним від-
нести її саме до матеріальних гарантій.

Соціальні  гарантії  працівників  Антикорупційного 
бюро  також  безпосередньо  пов’язані  з  гарантуванням 
їхньої майнової стабільності, забезпеченням економічного 
благополуччя.  Згадувана  вище  стаття  22  у  ч.  1  в  частці 
забезпечення  державою  соціального  захисту  працівни-
ків  Національного  бюро  містить  посилання  на  Консти-
туцію України;  цей  Закон  та  інші  акти  законодавства  не 
обмежують  соціальний  захист  працівників  межами  роз-
глядуваного  закону.  На  це  вказують  й  інші  положення 
названої  статті,  зокрема  те,  що  особи  начальницького 
складу  та  працівники  Національного  бюро  підлягають 
загальнообов’язковому  державному  соціальному  страху-
ванню відповідно до законодавства про загальнообов’яз-
кове державне соціальне страхування [5]. 

Слід  зазначити,  що  певною  негативною  гарантію  реа-
лізації  адміністративно-правового  статусу  Національного 
антикорупційного  бюро,  зокрема  належного  виконання 
працівниками бюро своїх обов’язків, є загроза позбавлення 
матеріального та соціального забезпечення в разі звільнення 
у зв’язку зі скоєними працівниками правопорушеннями. 

До гарантій негативного впливу можна віднести вста-
новлення  можливості  притягнення  працівників  Бюро 
за  протиправні  дії  чи  бездіяльність  до  дисциплінарної, 
цивільно-правової, адміністративної або кримінальної від-
повідальності. Одним із засобів як виявлення, так і попе-
редження  вчинення  правопорушень  із  боку  працівників 
Бюро  та,  відповідно,  своєрідною  додатковою  гарантією 
реалізації адміністративно-правового статусу Антикоруп-
ційного бюро є діяльність підрозділів внутрішнього конт-
ролю. Згідно зі  ст. 27 Закону України «Про Національне 
антикорупційного бюро України» з метою попередження, 
виявлення та розслідування правопорушень у діяльності 
працівників Національного бюро у складі його централь-
ного  управління  діє  підрозділ  внутрішнього  контролю. 
Рішенням Директора Національного бюро у складі тери-
торіальних  управлінь Національного  бюро можуть  ство-
рюватися  підрозділи  внутрішнього  контролю,  які  під-
порядковуються  безпосередньо  Директору  НАБУ.  При 
цьому незалежність керівників та працівників підрозділів 
внутрішнього контролю центрального та територіальних 
управлінь  Національного  бюро  забезпечується  тим,  що 
вони призначаються на посаду та звільняються з посади 
Директором  Національного  бюро.  Тобто  створення  під-
розділів внутрішнього контролю в територіальних управ-
ліннях НАБУ віддано на розсуд Директору Національного 
бюро.  Однак  з  метою  гарантування  неухильного  дотри-
мання  працівниками  бюро  своїх  обов’язків  доцільним 
представляється  законодавче  забезпечення обов’язкового 
створення  таких підрозділів у  кожному територіальному 
управлінні Національного бюро.

Таким чином, до негативних гарантій реалізації адмі-
ністративно-правового  статусу  Антикорупційного  бюро 
слід віднести: запровадження їх відповідальності, в тому 
числі дисциплінарної, забезпечення прозорості та цивіль-
ного  контролю  за  діяльністю,  а  також  участю  представ-
ників  громадськості  в  діяльності Дисциплінарної  комісії 
Національного бюро, діяльність підрозділів внутрішнього 
контролю Національного бюро тощо.  
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Висновки. Як  підсумок,  слід  зазначити,  що  гарантії 
реалізації  адміністративно-правового  статусу Національ-
ного антикорупційного бюро України засновані на забез-
печенні незалежності цього органу шляхом впровадження 
ідеологічних,  економічних,  організаційних,  кадрових 
та інших умов та засобів, які створені чинним законодав-
ством  для  забезпечення  ефективного  виконання  завдань 
з  попередження,  виявлення,  припинення,  розслідування 
та  розкриття  корупційних  правопорушень  зазначеним 
органом, а також запобігання вчиненню нових.

Гарантії реалізації адміністративно-правового статусу 
Антикорупційного бюро можна поділити на певні різно-
види, зокрема: 

–  за  сферою  впливу:  на  юридичні  (які  включають 
у  себе  організаційно-правові,  кадрові,  гарантії  із  забез-

печення безпеки та ін.), економічні, соціальні, ідеологічні 
(морально-духовні), політичні тощо;

–  за  специфікою  правового  статусу:  гарантії,  що 
властиві  працівникам  Бюро  як  державним  службовцям 
(загальні),  і  ті, що  забезпечують  їхній  особливий право-
вий статус як працівників органу, що здійснює боротьбу 
з корупцією і має особливий рівень впливу на життя дер-
жави;

–  за  напрямом  впливу  на  працівників  Бюро:  пози-
тивні, які стосуються створення особливих економічних, 
соціальних та  інших умов забезпечення  їх незалежності, 
та негативні, пов’язані з попередженням порушення ними 
встановлених  обов’язків  шляхом  запровадження  їхньої 
відповідальності, а також шляхом забезпечення діяльності 
підрозділів внутрішнього контролю тощо. 
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У статті аналізуються правові аспекти формування та розвитку доходів місцевих бюджетів в умовах децентралізації в України. Акту-
альність теми зумовлена тим, що за останні роки реформування місцевого самоврядування змінилися підходи та показники формування 
дохідної частини місцевого самоврядування. У зв’язку з цим у статті поставлено за мету проаналізувати порядок формування доходів 
місцевих бюджетів на сучасному етапі.

За останні роки в загальних місцевих доходах значно збільшилася частка власних доходів, тих, що органи місцевого самоврядування 
можуть «заробити» самостійно, натомість частка міжбюджетних трансфертів у великих містах поступово зменшується, а в об’єднаних 
територіальних громадах залишається на високому рівні, адже це дозволяє регулювати і вирівнювати бюджетну спроможність таких 
бюджетів. Після запровадження реформи децентралізації у формуванні доходів місцевих бюджетів основна увага починає приділятися 
власним коштам місцевих бюджетів.

У статті акцентовано увагу на аналізі різних видів податкових і неподаткових надходжень, які формують місцевий бюджет. Визначено, 
що податкові надходження до місцевих бюджетів включають у себе податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств 
комунальної власності, плату за землю, плату за ліцензії на певні види господарської діяльності, місцеві податки і збори.

Проаналізовано ставки, коло платників та умови сплати податку на майно, єдиного податку, транспортного податку, земельного 
податку, туристичного збору тощо на прикладі місцевого бюджету м. Чернігова. З моменту запровадження реформи децентралізації у 
2015 році Чернігівською міською радою було прийнято/оновлено Положення про єдиний податок, Положення про транспортний податок, 
Положення про туристичний збір, Положення про плату за землю, Положення про збір за місця паркування транспортних засобів та інші.

Акцентовано на необхідності покращення системи міжбюджетних трансфертів, зокрема через прийняття законопроекту № 3175, 
який був поданий до Верховної Ради України 05.03.2020 року та передбачає удосконалення системи горизонтального вирівнювання та 
покращення фінансової спроможності місцевих бюджетів.

Ключові слова: доходи, місцеві бюджети, податкові надходження, податки, місцеві збори, неподаткові надходження, міжбюджетні 
трансферти.

The article analyzes the legal aspects of the formation and development of local budget revenues in the context of decentralization in Ukraine. 
The relevance of the topic is due to the fact that in connection with the reform of local self-government, approaches and indicators of the formation 
of the revenue part of the local budget have changed. The purpose of the article is to study the order of formation of local budget revenues at 
the present stage.

In recent years, the share of local self-government revenues that local governments can "earn" on their own has increased significantly in 
the total income of local residents. At the same time, the share of inter-budget transfers in large cities is gradually decreasing, while in united 
territorial communities it remains at a high level. After the introduction of the decentralization reform, the main focus in the formation of local 
budget revenues was on the local budget's own funds.

The article focuses on the analysis of various types of tax and non-tax revenues that form the local budget. It is determined that tax revenues 
to local budgets include tax on personal income, tax on profits of municipal property enterprises, land fees, fees for licenses for certain types of 
economic activities, local taxes and fees.

The rates, range of payers and conditions of payment of property tax, unified tax, transport tax, land tax, tourist tax, etc. were analyzed on the 
example of the local budget of the city of Chernihiv. Since the introduction of the decentralization reform in 2015, the Chernihiv city Council has 
adopted/updated the Regulations on the unified tax, Regulations on transport tax, Regulations on tourist tax, Regulations on payment for land, 
Regulations on collection for Parking places of vehicles, and others.

Attention was focused on the need to improve the system of inter-budget transfers, in particular through the adoption of bill No. 3175, which 
was submitted to the Verkhovna Rada of Ukraine on 05.03.2020 and provides for improving the system of horizontal alignment and improving 
the financial viability of local budgets.

Key words: revenues, local budgets, tax revenues, taxes, local fees, non-tax revenues, inter-budget transfers.

Постановка проблеми. Демократичний розвиток країни 
та стабільність  інституту місцевого самоврядування в дер-
жаві передбачає ефективне функціонування територіальних 
громад,  здатних  самостійно  вирішувати  питання  власного 
соціального  й  економічного  розвитку.  Це  потребує  відпо-
відного фінансового забезпечення, стабільної та достатньої 
дохідної бази місцевих бюджетів. У результаті реформ остан-
ніх років в Україні місцеві бюджети набули нового актуаль-
ного  значення.  Так,  реформа  децентралізації  суттєво  зрос-
тила дохідну частину місцевих бюджетів, вони стали більш 
стабільними й передбачуваними, оскільки зменшилася кіль-
кість непрофінансованих повноважень, також фінансування 
більшої частини видатків, пов’язаних із життям територіаль-
ної громади, натепер здійснюється за рахунок саме місцевих 
бюджетів. У такому випадку особливої актуальності набуває 
дослідження порядку формування доходів місцевих бюдже-
тів в умовах сьогодення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Серед 
науковців,  які  досліджували  доходи  місцевих  бюджетів, 
варто  виділити  таких,  як:  С.  Буковинський,  О.  Василик, 
Л. Воронова, О. Кириленко, В. Кравченко, М. Кучерявенко, 
І. Луніна, О. Романенко, І. Чугунов, Н. Хімічева тощо.

Мета статті – проаналізувати доходи місцевих бюдже-
тів,  визначити  роль  податкових  та  неподаткових  надхо-
джень,  міжбюджетних  трансфертів  у  формуванні  місце-
вих бюджетів.

Виклад основного матеріалу. Законом України «Про 
місцеве  самоврядування  в  Україні»  встановлено,  що 
доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок влас-
них,  визначених  законом  джерел  та  закріплених  у  вста-
новленому законом порядку загальнодержавних податків, 
зборів та інших обов’язкових платежів [1].

Доходи  місцевих  бюджетів  можна  умовно  поділити 
на  власні  (їх  органи  місцевого  самоврядування  можуть  



329

Порівняльно-аналітичне право
♦

«заробити»  самостійно)  та  передані  (передаються 
з  державного  бюджету  місцевим  на  безповоротній 
основі – міжбюджетні трансферти). За останні 4 роки зна-
чення  власних  доходів  місцевого  бюджету  дуже  зросло 
та  становить  приблизно  45–47%  від  загальних  місцевих 
доходів. Для прикладу, у 2018 році місцеві доходи становили 
563,4 млрд грн, з яких 263,5 млрд грн – це власні доходи,  
а  298,9  млрд  грн  –  ті,  які  були  передані  з  державного 
бюджету.  З  кожним  роком  у  результаті  децентралізації 
доходи місцевих бюджетів збільшуються. Так, у 2019 році 
власні  доходи  місцевих  бюджетів  збільшилися  на  15% 
порівняно з попереднім роком і становили 291 млрд грн [2]. 
Відповідно  до  Закону  України  «Про  Державний  бюджет 
України на 2020 рік» доходи місцевих бюджетів станови-
тимуть 323,3 млрд грн [3], у порівнянні із затвердженим на 
2019 рік вони збільшаться на 36,1 млрд грн, або на 12,6%.

Згідно  зі  звітом Чернігівської міської  ради про  вико-
нання міського бюджету Чернігова за 2019 рік до бюджету 
міста загалом надійшло 3224,2 млн грн. Із них власні над-
ходження становили 1934 млн грн, офіційні трансферти – 
1290,2 млн грн. [4]. У міському бюджеті на 2020 рік запла-
новано  загальний місцевий дохід на  суму 2686 млн  грн, 
серед  яких  частка  трансфертів  закладена  лише  в  сумі 
427 млн грн.  [5]. Це ще раз підкреслює тенденцію зрос-
тання фінансової самостійності місцевих бюджетів із кож-
ним роком.

Відповідно до положень Бюджетного кодексу України 
доходи місцевих бюджетів включають: 

– податкові надходження – це обов’язкові платежі, які 
надходять  до  бюджету  внаслідок  виконання  платниками 
податкового законодавства; 

– неподаткові  надходження – це  доходи, що одержує 
держава від власності, підприємницької діяльності, фінан-
сових  санкцій  та  інших  доходів,  що  не  відносяться  до 
обов’язкових податків, зборів та платежів; 

– доходи від операцій з капіталом – це доходи бюджету 
у  вигляді  надходжень  від  продажу  основного  капіталу, 
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, державних 
запасів товарів, землі та нематеріальних активів; 

–  трансферти  –  це  кошти,  одержані  від  інших  орга-
нів  державної  влади,  органів місцевого  самоврядування, 
інших держав або міжнародних організацій на безоплат-
ній та безповоротній основі [6].

Основними  джерелами  доходів  місцевих  бюджетів 
є  податкові  надходження  (загальнодержавні  податки,  які 
згідно із законодавством закріплені за місцевими бюдже-
тами, місцеві податки та збори, а також відрахування від 
загальнодержавних  податків),  кошти,  отримані  від  влас-
них  засобів  муніципального  утворення,  які  формуються 
за рахунок діяльності підприємств та організацій, що зна-
ходяться у власності територіальних громад, та оплата за 
послуги, які надають органи місцевого самоврядування, а 
також місцеві позики. Саме ці показники в системі місце-
вих фінансів визначають, наскільки спроможним  і  само-
стійним є той чи інший місцевий бюджет.

Податковими  надходженнями  є  встановлені  зако-
нодавством  України  загальнодержавні  податки  і  збори 
(обов’язкові  платежі),  а  також  місцеві  податки  і  збори 
(обов’язкові платежі). Так, загальнодержавними податко-
вими платежами, які формують дохідну частину місцевих 
бюджетів, є податок на доходи фізичних осіб, податок на 
прибуток підприємств, податок на додану вартість, акциз-
ний  податок,  екологічний  податок,  рентна  плата  тощо 
[7, с. 112].

Податкові  надходження  до  місцевих  бюджетів  вклю-
чають  у  себе  податок  на  доходи  фізичних  осіб,  податок 
на  прибуток  підприємств  комунальної  власності,  плату 
за  землю,  плату  за  ліцензії  на  певні  види  господарської 
діяльності, місцеві податки і збори.

Після  запровадження  реформи  децентралізації 
у 2015 році формування доходів місцевих бюджетів харак-

теризується  передачею  коштів  із  державного  бюджету: 
10% податку на прибуток підприємств; 100% державного 
мита;  100%  плати  за  надання  адміністративних  послуг; 
80% екологічного податку; з нових платежів – 5% акциз-
ного податку, 25% плати за надра; податку на майно; єди-
ного податку; податку на прибуток комунальних підпри-
ємств, місцевих зборів та інших податків [8, с. 225].

Відповідно  до  Податкового  кодексу  України  (ст.  10) 
виділяються місцеві податки і місцеві збори. До податків 
належать  податок  на  майно  та  єдиний  податок,  місцеві 
збори  –  це  збір  за  місця  для  паркування  транспортних 
засобів та туристичний збір [9].

Податок  на  майно  сплачують  юридичні  та  фізичні 
особи,  які  є  власниками  об’єктів  житлової  і  нежитло-
вої  нерухомості.  Ставка  такого  податку  визначається 
рішенням  відповідних  органів  місцевого  самовряду-
вання  в  розмірі,  який  не  перевищує  1,5%  мінімальної 
заробітної плати на 1 січня податкового року. Так, рішен-
ням Чернігівської міської ради «Про встановлення міні-
мальної  вартості  місячної  оренди  1  квадратного  метра 
загальної  площі нерухомого майна  у місті Чернігові  на 
2020 рік» мінімальна вартість була встановлена на рівні 
11,38 грн. [10].

Ставку  єдиного  податку  для  1,  2,  3  групи  платни-
ків визначає міська рада в межах положень Податкового 
кодексу України. Положенням Чернігівської міської ради 
«Про  єдиний  податок»  встановлено  для  першої  групи 
платників  єдиного  податку,  до  яких  відносяться  фізичні 
особи - підприємці, які не використовують працю найма-
них осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж това-
рів  з  торговельних  місць  на  ринках  та/або  провадять 
господарську діяльність з надання побутових послуг насе-
ленню,  і  обсяг доходу яких протягом календарного року 
не  перевищує  300  000  гривень,  ставку  єдиного  податку 
в  розмірі  10  відсотків  розміру  прожиткового  мінімуму, 
за виключенням фізичних осіб – підприємців, що займа-
ються  роздрібною  торгівлею  з  лотків  і  на  ринках,  для 
яких фіксована ставка єдиного податку – 5 відсотків роз-
міру мінімальної заробітної плати. Друга група платників 
(фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську 
діяльність  із  надання  послуг,  у  тому  числі  побутових, 
платникам  єдиного  податку  та/або  населенню,  виробни-
цтво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторан-
ного  господарства,  за  умови, що  протягом  календарного 
року  вони  не  використовують  працю найманих  осіб  або 
кількість осіб, які перебувають з ними в трудових відно-
синах,  одночасно  не  перевищує  10  осіб  та  обсяг  доходу 
не перевищує 1 500 000  гривень) – 18 відсотків розміру 
мінімальної  заробітної  плати,  за  виключенням  фізичних 
осіб – підприємців, що займаються роздрібною торгівлею 
з  лотків  і  на  ринках,  для  яких фіксована  ставка  єдиного 
податку  –  10  відсотків  розміру  мінімальної  заробітної 
плати.  Ставка  для  третьої  групи  платників  –  фізичних 
осіб-підприємців, які не використовують працю найманих 
осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових 
відносинах, не обмежена, та юридичних осіб – суб’єктів 
господарювання будь-якої організаційно-правової форми, 
в яких протягом календарного року обсяг доходу не пере-
вищує 5 000 000 гривень – встановлюється у розмірі 3 від-
сотки доходу в разі сплати податку на додану вартість або 
5  відсотків  доходу  в  разі  включення  податку  на  додану 
вартість до складу єдиного податку [11].

Чернігівською міською  радою  у  2015  році  було  при-
йнято Положення про єдиний податок, який регламентує 
особливості  його  сплати  на  території  м.  Чернігова,  так 
само у 2015 році прийнято Положення про транспортний 
податок,  Положення  про  туристичний  збір,  Положення 
про плату за землю, Положення про збір за місця парку-
вання  транспортних  засобів  та  інші, що  було  зумовлено 
зміною  оподаткування  і  доходів  у  результаті  запрова-
дження реформи децентралізації.
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Платниками транспортного податку є фізичні та юри-
дичні  особи,  які  мають  реєстровані  власні  автомобілі, 
з року випуску яких минуло не більше п’яти років, а серед-
ньоринкова  вартість  яких  становить  понад  375  розмірів 
мінімальної заробітної плати на 1 січня податкового року. 
Ставка податку встановлюється в розрахунку 25 000 грн 
на календарний рік.

Земельний  податок  зобов’язані  сплачувати  власники 
земельних  ділянок,  земельних  паїв  та  землекористувачі. 
До  15  липня  звітного  року місцеві  ради  оприлюднюють 
нормативно-грошову оцінку земельних ділянок на наступ-
ний бюджетний рік, на основі  якого  і  здійснюється опо-
даткування.

Туристичний збір сплачують громадяни України, іно-
земні  громадяни  та  особи  без  громадянства,  які  перебу-
вають на  території місцевої ради,  яка прийняла рішення 
про  встановлення  туристичного  збору,  та  отримують 
послуги з тимчасового проживання (ночівлі). Базою опо-
даткування  є  загальна  кількість  діб  тимчасового  розмі-
щення в місцях проживання (ночівлі). Ставка встановлена 
в розмірі до 0,5 відсотка – для внутрішнього туризму та до 
5 відсотків – для в’їзного туризму від розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 
(податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасо-
вого  розміщення. Конкретний розмір  ставки  встановлює 
відповідна рада [9].

Чернігівська міська  рада  відповідним рішенням  зрів-
няла  ставку  туристичного  збору  для  громадян  України 
та  іноземців,  і  натепер  вона  становить  0,5% як для  вну-
трішнього, так і для в’їзного туризму [12].

Неподаткові надходження включають доходи від влас-
ності  та  капіталу,  плату  за  надання  адміністративних 
послуг, надходження від штрафів та фінансових санкцій, 
позики, обов’язкові та добровільні страхові внески до дер-
жавних та місцевих фондів, доходи від реалізації цінних 
паперів, трансферти, гранти й дарунки у вартісному обчис-
ленні та інші неподаткові надходження. До неподаткових 
надходжень також належать доходи, які формуються вна-
слідок безоплатної передачі коштів від одного бюджету до 
іншого (дотації, субвенції), добровільні та благодійні вне-
ски, кредитні кошти та страхові добровільні внески.

Відповідно до міського бюджету Чернігова на 2020 рік 
найбільшим  джерелом  надходжень  є  податок  на  доходи 
фізичних  осіб  (63,4%),  місцеві  податки  становлять 
майже 25% загальних доходів,  акцизний податок – 7,8%  
(див. рис. 1).

Міжбюджетні  трансферти  відіграють  значну  роль 
у формуванні місцевих бюджетів. Натепер часто трапля-
ються випадки, коли дохідна частина бюджету об’єднаної 
територіальної громади або ж міста не відповідає обсягу 
запланованих видатків. У цьому разі міжбюджетні транс-
ферти відіграють важливу роль у збереженні та підтримці 
сталого розвитку місцевого самоврядування.

Міжбюджетні  трансферти  дозволяють  регулювати 
та вирівнювати бюджетну спроможність місцевих бюдже-
тів та особливо важливі для підтримки розвитку більшості 
об’єднаних  територіальних  громад,  які  не можуть  ефек-
тивно розвиватися лише за рахунок власних надходжень.

Залежно  від  індексу  податкоспроможності  території, 
який визначається як співвідношення обсягу надходжень 
відповідного  податку  (податку  на  доходи  фізичних  осіб 
та податку на прибуток) на 1 жителя до середнього  зна-
чення  по  Україні,  встановлюється  механізм  розрахунку 
базової дотації. Якщо зазначений індекс території переви-
щує значення 1,1, то 50% обсягу перевищення спрямову-
ється до державного бюджету у вигляді реверсної дотації, 
а 50% залишається в розпорядженні місцевої ради. Якщо 
даний показник менше 0,9, то базова дотація відповідному 
місцевому  бюджету  надається  в  обсязі  80%,  але  не  до 
середнього по країні рівня, а лише до 0,9 цього показника. 
Якщо індекс податкоспроможності території знаходиться 
в межах 0,9–1,1, то місцевий бюджет не отримує дотації, 
але з нього і не вилучають кошти до державного бюджету 
[14, с. 112]. Такий механізм спрямований на стимулювання 
місцевих громад до нарощування власної доходної бази.

До Верховної Ради України 05.03.2020 року був пода-
ний законопроект № 3175 «Про внесення змін до Бюджет-
ного кодексу України щодо удосконалення системи гори-
зонтального  вирівнювання  та  покращення  фінансової 
спроможності місцевих бюджетів». Він передбачає зміни 
стосовно  відповідності  значення  індексу  податкоспро-
можності  відповідного  бюджету  до  вирівнювання:  якщо 

 
Рис. 1. Місцевий дохід м. Чернігова на 2020 рік [13]



331

Порівняльно-аналітичне право
♦

значення  індексу  в  межах  1,0–1,1,  то  вирівнювання  не 
здійснюється; якщо менше 1,0 – надається базова дотація 
відповідному бюджету в обсязі 100 відсотків суми, необ-
хідної для досягнення значення такого індексу забезпече-
ності відповідного бюджету 1,0; якщо більше 1,1 – пере-
дається реверсна дотація з відповідного бюджету в обсязі 
20 відсотків суми, що перевищує значення такого індексу 
1,1  [15]. На нашу думку, такі зміни могли би дати змогу 
більшій кількості місцевих громад ефективніше забезпе-
чувати свій сталий розвиток.

У  дохідній  частині  місцевого  бюджету  Чернігова  на 
2020  рік,  затвердженого  Чернігівською  міською  радою, 
враховані  міжбюджетні  трансферти  у  сумі  427  млн  грн: 
зокрема, освітня субвенція у сумі 370 млн грн і медична 
субвенція  57  млн.  Причому  медична  субвенція  місту 
доведена  тільки  на  І  квартал,  тому  що  очікується,  що 
з  1  квітня  2020  року  вторинна  ланка  медичних  закладів 
уже буде фінансуватися безпосередньо з міністерства охо-
рони  здоров’я  (гроші  мають  піти  за  пацієнтом).  Розмір 
міжбюджетних трансфертів значно зменшився порівняно 
з 2019 роком, де вони становили 1290,2 млн грн. [5].

Висновки. Міжбюджетні трансферти відіграють важливу 
роль  у  стимулюванні  розвитку  місцевих  бюджетів  та  ство-
ренні умов для збільшення доходів органів місцевого самовря-
дування. Якщо доходи місцевих бюджетів збільшуються, то, 
відповідно, поповнюється державний бюджет, тому держава 
як вищий орган управління фінансовими ресурсами повинна 
забезпечувати  місцеві  бюджети  дохідними  джерелами  для 
виконання як власних, так і делегованих повноважень.

Отже,  для  ефективного  виконання  функцій  місцевого 
самоврядування,  здійснення  відповідних  повноважень 
та розвитку територіальної громади регіону необхідні кошти. 
Доходи місцевих бюджетів включають у себе власні доходи – 
податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від 
операцій з капіталом та передані (міжбюджетні трансферти). 
Натепер, в умовах посилення децентралізації, місцеве само-
врядування  наділяється  більшими  повноваженнями  та  має 
більше  коштів  у  розпорядженні.  За  останні  роки  значно 
зросли власні доходи місцевих бюджетів. Місцева політика 
повинна  і  надалі  розвиватися  в  руслі  збільшення  власних 
доходів, зокрема забезпечувати зростання податкових надхо-
джень, оскільки саме вони становлять основу бюджету.
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У статті розглядаються різні погляди на виникнення та перспективи розвитку адміністративної відповідальності. З’ясовано теоретичні 
положення та законодавче закріплення підстав адміністративної відповідальності в цілому. Стрімкий розвиток демократичної правової 
держави, пошук нових партнерів у сфері ринкових відносин, становлення та зміцнення країни, орієнтир на європейську точку зору, а 
також пріоритетність закордонних поглядів призводять до формування нових елементів, які дозволяють розкривати по-новому консти-
туційні гарантії прав і свобод громадян та спонукають до необхідності переосмислення та нового дослідження правових інститутів, що 
становлять основу розвитку України як стабільної, сучасної правової держави.

Серед них вагоме місце посідає один із найважливіших інститутів адміністративного права – адміністративна відповідальність. 
Оскільки розвиток суспільних відносин перебуває в постійному динамічному русі, а також спостерігається зростання зацікавленості 
громадян, виникає необхідність у всебічному переосмисленні соціальної ролі адміністративної відповідальності, її сутності, ознак, під-
став виникнення, співвідношення з іншими видами юридичної відповідальності, законотворчого процесу, спираючись на дослідження як 
вітчизняних науковців, так і закордонних діячів. 

Адміністративна відповідальність відіграє важливу роль на даному етапі становлення та розбудови правової держави, адже адміні-
стративні правопорушення являються найбільш численним видом проступків. Варто відмітити, що своєю суспільною небезпекою кожне 
окреме правопорушення не завдає значної шкоди, проте своєю чисельністю значно погіршує стабільність та розвиток суспільства та 
держави в цілому.

Інститут адміністративної відповідальності у вітчизняній правовій науці займає чільне місце та був досліджений великою кількістю 
науковців-правників, але його соціальна сторона майже не висвітлювалася, а в питаннях правової сутності й досі залишаються дея-
кі спірні питання. Висока соціальна значущість інституту адміністративної відповідальності для життєдіяльності суспільства зумовлює 
необхідність його подальшого вдосконалення.

Ключові слова: адміністративна відповідальність, підстави адміністративної відповідальності, адміністративні правопорушення, 
адміністративні проступки, протиправність, склад адміністративного правопорушення, вина.

The article looks at different perspectives on the emergence and prospects of developing administrative responsibility. The theoretical 
provisions and the legislative consolidation of the grounds of administrative responsibility as a whole have been clarified. The rapid development 
of a democratic rule of law, the search for new partners in the field of market relations, the establishment and strengthening of the country, a 
European perspective, and the priority of foreign views, lead to the formation of new elements that allow to open the new constitutional guarantees 
of rights and freedoms of citizens encourage the need to rethink and re-examine the legal institutions that underpin Ukraine's development as a 
stable, modern rule of law.

Among them, one of the most important institutions of administrative law is administrative responsibility. Since the development of social 
relations is in constant dynamic motion, and there is an increase in citizens' interest, there is a need for a comprehensive rethinking of the social 
role of administrative responsibility, its essence, features, grounds for emergence, correlation with other types of legal responsibility, legislative 
process, legislative process domestic scientists and foreign figures.

Administrative responsibility plays an important role at this stage of the formation and development of the rule of law, because administrative 
offenses are the most numerous types of misconduct. It is worth noting that with its social danger, each individual offense does not cause 
significant damage, but its number significantly impairs the stability and development of society and the state as a whole.

The Institute of Administrative Responsibility is prominent in domestic legal science and has been researched by a large number of legal 
scholars, but its social side has hardly been covered, and some controversial issues remain in the legal nature. The high social importance of the 
Institute of Administrative Responsibility for the life of society necessitates its further improvement.

Key words: administrative responsibility, grounds of administrative responsibility, administrative misconducts, administrative offenses, 
unlawfulness, composition of an administrative offense, wine.

Вступ.  Проблема  підстав  адміністративної  відпо-
відальності  безпосередньо  пов’язана  зі  встановленням 
обсягу застосування заходів адміністративного стягнення, 
забезпеченням законності в разі притягнення до відпові-
дальності, дотриманням прав  і свобод громадян. Важли-
вість  їхнього  визначення  зумовлена  нагальними  потре-
бами правозастосовної практики, ефективність якої прямо 
залежить від того, наскільки правильно і доцільно засто-
совується кожна адміністративно-деліктна норма.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід  ска-
зати,  що  інститут  адміністративної  відповідальності 
в наш час був досліджений великою кількістю науковців, 
а  саме:  В.Б.  Авер’яновим,  О.А.  Банчуком,  К.В.  Бронні-
ковою,  І.В.  Гаврущенко,  І.П.  Голосніченком, С.Т.  Гонча-
руком, А.В. Гуржієм, С.Л. Дембіцькою, Н.М. Зільником, 
С.В. Ківаловим, Н.В. Гришиною та іншими.

Метою статті є  аналіз  наявної  літератури  та  норма-
тивно-правових актів, що регулюють питання виникнення 
адміністративної  відповідальності;  з’ясування  теоре-
тичних  положень  та  законодавчого  закріплення  підстав 

адміністративної  відповідальності. Для досягнення мети 
в роботі слід виконати такі завдання: з’ясувати теоретичні 
положення щодо поняття та змісту підстав адміністратив-
ної  відповідальності,  дослідити  основні  ознаки  адміні-
стративної відповідальності.

Виклад основного матеріалу. На жаль, попри всю свою 
наукову  та  практичну  значущість  питання  підстав  адміні-
стративної  відповідальності  досі  не  вирішене  законодав-
цем. На відміну від Кримінального кодексу України, який 
містить розгорнуте визначення підстав кримінальної відпо-
відальності, Кодекс України про Адміністративні правопо-
рушення (далі – КупАП) не дозволяє чітко ідентифікувати 
даний  адміністративно-правовий  феномен.  Уявлення  про 
нього можна  сформувати хіба що на основі  ст.  7 КУпАП, 
згідно з якою «ніхто не може бути підданий заходу впливу 
у зв’язку з адміністративним правопорушенням  інакше як 
на підставах і в порядку, встановлених законом» [1].

Однак,  вочевидь,  таке  уявлення  буде  усіченим  і  непо-
вним. У наведеному положенні розкрито юридичну природу 
підстав адміністративної відповідальності, але не визначено 
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їхню сутність. Іншими словами, законодавець не вказує, що 
саме  слід  розуміти  під  підставами  адміністративної  відпо-
відальності, він лише констатує обов’язковість їх законодав-
чого закріплення [2, с. 123].

На думку Г.Г. Забарного, Р.А. Калюжного та В.К. Шка-
рупи,  єдиною  підставою  адміністративної  відповідаль-
ності  слід  вважати  адміністративне  правопорушення 
[3, c. 103]. 

З точки зору Н.В. Сердюк підставою адміністративної 
відповідальності може  бути  тільки  процесуальний  доку-
мент (постанова) про накладення адміністративного стяг-
нення [4, с. 81].

З.С. Гладун розрізняє фактичну та процесуальну під-
стави  адміністративної  відповідальності.  Причому  під 
першою пропонується розуміти наявність у діянні особи 
складу  адміністративного  проступку,  передбаченого 
Кодексом України  про  адміністративні  правопорушення, 
а під другою – рішення про притягнення особи до адміні-
стративної відповідальності [5, c. 123].

С.Т.  Гончарук  формулює:  «Підставами  для  відпо-
відальності  за  адміністративні  проступки  слугують:  
а)  чинне  законодавство  про  адміністративні  правопору-
шення,  передусім  КУпАП  (юридична  підстава);  б)  факт 
вчинення  особою  адміністративного  правопорушення 
(фактична підстава)» [6, с. 97, с. 108].

З  огляду  на  думку  Є.М. Щербини  слід  вважати,  що 
фактичною підставою  адміністративної  відповідальності 
слугує конкретно визначене правопорушення, а юридич-
ною – його юридичний склад [7, c. 96]. 

Правопорушення  –  це  винна  поведінка  праводієздат-
ного  індивіда,  яка  протирічить  приписам  норм  права, 
спричиняє  шкоду  іншим  особам  і  тягне  за  собою  юри-
дичну відповідальність [8, с. 329].

Схожу класифікацію пропонує В.Ю. Докучаєва, проте, 
на  відміну  від  інших  авторів,  як  процесуальну  підставу 
адміністративної  відповідальності  вона  досліджує  про-
цедуру  накладення  адміністративного  стягнення,  тобто 
адміністративно-деліктне провадження в цілому [9, с. 47].

Прихильниками  даної  точки  зору  є  П.В.  Макушев 
та О.Г. Ткаченко, які доводять, що процесуальною підста-
вою  адміністративної  відповідальності  є  акт  компетент-
ного органу про накладення адміністративного стягнення 
[10, c. 449; 107, c. 93]. 

У свою чергу Є.Є. Додіна вважає фактичною підста-
вою адміністративної відповідальності «не тільки адміні-
стративне правопорушення (проступок), але й порушення 
норм  інших галузей права у випадках, прямо передбаче-
них чинним законодавством» [11, c. 35].

Протиправність як характеристика адміністративного 
делікту  означає, що  певне  діяння,  передбачене  нормами 
права,  може  спричинити  шкоду  або  загрозу  заподіяння 
такої шкоди суспільним інтересам, що охороняються зако-
ном [12, с. 219]. 

У протиправності слід розрізняти два аспекти:
‒  по-перше, протиправність є зовнішньою стороною 

суспільно-небезпечного  або шкідливого.  Це  означає, що 
суспільно небезпечне або шкідливе діяння повинно бути 
офіціально підтверджено законом як протиправне;

‒  по-друге,  протиправність  є  об’єктивною  якістю 
правопорушення. Об’єктивною в сенсі того, що правопо-
рушення посягає на істотне в праві, тобто на ті соціальні 
блага, той порядок у суспільних відносинах, який підтри-
мується за допомогою правового інструменту [13, с. 37].

Взагалі у правовій науці панує думка про те, що уні-
версальною  підставою  юридичної  відповідальності 
є  саме  склад  правопорушення.  Але  досить  часто  виді-
ляють  суб’єктивні  підстави  юридичної  відповідальності 
(зокрема,  вину)  і  правосуб’єктні  підстави  (припускають 
відповідальність  лише  по  відношенню  до  певних  осіб, 
які здатні нести відповідальність за вчинені ними діяння). 
При цьому слід  зазначити, що в кінцевому підсумку все 

збігається  до  елементів  складу  правопорушення  (відпо-
відно, суб’єктивної сторони, суб’єкта тощо).

Склад адміністративного правопорушення – це сукуп-
ність  установлених  законом  об’єктивних  і  суб’єктивних 
ознак, наявність яких характеризує діяння як адміністра-
тивне  правопорушення  (проступок).  За  допомогою  такої 
характеристики,  як  склад  адміністративного  правопору-
шення, є можливість отримати дані про його загальну пра-
вову картину.

Даними ознаками адміністративного правопорушення є:
1)  Об’єкт  адміністративного  правопорушення  –  це 

сукупність  суспільних  відносин, що  охороняються  адмі-
ністративним законодавством, а також регулюються нор-
мами  трудового,  цивільного,  земельного,  фінансового 
права,  за  порушення  яких накладаються  адміністративні 
стягнення. Об’єктом  адміністративного  правопорушення 
можуть бути також здоров’я, честь і гідність людини [14].

Залежно  від  ступеня  узагальнення  виокремлюють: 
загальний об’єкт, що охоплює всю сукупність суспільних 
відносин,  охоронюваних  адміністративним  законодав-
ством; родовий об’єкт – сукупність суспільних відносин, 
охоронюваних  комплексом  адміністративно-правових 
актів; безпосередній об’єкт становить конкретні суспільні 
відносини, яким заподіюється шкода скоєним правопору-
шенням;

2) Об’єктивна сторона – це зовнішні ознаки та обста-
вини,  які  характеризують  адміністративне  правопору-
шення. До них відносять: час, місце скоєння правопору-
шення, обстановку, знаряддя та засоби;

3)  Суб’єкт  адміністративного  правопорушення  –  це 
особа,  яка  вчинила  адміністративне  правопорушення. 
Суб’єктом адміністративного правопорушення може бути 
фізична особа, яка досягла 16-річного віку,  та юридична 
особа  незалежно  від  форми  власності.  Також  встанов-
люється  відповідальність  для  спеціальних  суб’єктів,  до 
складу яких входять службові особи, що виконують роз-
порядчі функції, військовослужбовці тощо.

4)  Суб’єктивна  сторона  адміністративного  правопору-
шення – внутрішнє (психічне) ставлення суб’єкта правопору-
шення до скоєного діяння та його шкідливих наслідків [15].

Нині  основною  підставою  адміністративної  відпо-
відальності  фізичних  осіб  за  чинним  законодавством 
України  визнається  адміністративне  правопорушення 
(проступок). Поняття адміністративного правопорушення 
(проступку) міститься у статті 9 КУпАП. Склади конкрет-
них  адміністративних  правопорушень  (проступків)  міс-
тяться в главах 5–15 Особливої частини КУпАП, а також 
у деяких інших законодавчих актах [16, с. 14].

Якщо  говорити  більш  конкретно,  то  фактичною 
(об’єктивною)  підставою  адміністративної  відповідаль-
ності  фізичних  осіб  є  вчинення  діяння,  передбаченого 
в  статті  Особливої  частини  КУпАП  та  в  деяких  інших 
законах.

Суб’єктивною  підставою  є  вина,  форми  якої  визна-
чені  у  статтях  10  і  11  КУпАП.  Спираючись  на  думку 
Д.М. Лук’янця, формами вини є:

‒  прямий умисел;
‒  непрямий умисел;
‒  необережність у формі самовпевненості;
‒  необережність у формі недбалості;
‒  намір;
‒  необачність [17].
Перші чотири форми вини притаманні адміністратив-

ним  правопорушенням  з  матеріальними  складами,  інші 
дві – адміністративним правопорушенням з формальними 
складами.

Адміністративна  відповідальність  від  інших  видів 
юридичної відповідальності відрізняється за такими кри-
теріями:

1)  за підставами її застосування;
2)  за органами, які її застосовують;
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3)  за колом суб’єктів відповідальності;
4)  за правовими наслідками;
5)  за процесуальною процедурою її здійснення;
6)  за санкціями [18].
Правосуб’єктні  підстави  адміністративної  відпові-

дальності визначені у статтях 12–16 та 20 КУпАП. До них, 
зокрема, відносяться: вік, з якого наступає відповідальність, 
осудність,  а  також  ознаки  спеціального  суб’єкта,  зокрема, 
неповнолітніх, посадових осіб, іноземних громадян та осіб 
без громадянства, військовослужбовців та інших осіб.

Деякими  статтями  Кодексу  України  про  адміністра-
тивні  правопорушення  передбачена  відповідальність  ще 
одного різновиду спеціальних суб’єктів,  а  саме – суб’єктів 
підприємницької  діяльності  –  фізичних  осіб.  Така  відпо-
відальність,  зокрема,  передбачається  за  порушення  правил 
торгівлі  та  надання  послуг  (ст.  155),  порушення  правил 
проведення  розрахунків  зі  споживачами  (ст.  155-1),  пору-
шення законодавства про захист прав споживачів (ст. 156-1),  

недобросовісну  конкуренцію  (ст.  164-3),  ухилення  від 
реєстрації  в  органах  Пенсійного  фонду  України,  Фонду 
соціального  страхування України  та  порушення порядку 
обчислення  і  сплати  внесків  на  соціальне  страхування 
(ст. 165-1) [19]. 

Висновки. Отже,  можна  зробити  висновок,  що  під 
підставами  виникнення  відповідальності  слід  розуміти 
наявність складу правопорушення в діях чи бездіяльності 
особи, а також, з  іншого боку – вчинення адміністратив-
ного правопорушення, здійснення винного проступку, що 
спричинило порушення чинного адміністративного зако-
нодавства.

Також  із  вищесказаного  випливає,  що  про  підстави 
слід  говорити  через  призму  двох  аспектів  –  загального 
та фактичного. У загальному плані підставою є сукупність 
відповідних правових норм, відповідно до яких встанов-
люється відповідальність, а у фактичному – вчинення про-
типравної дії.
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BASIC FOUNDATIONS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE EDUCATIONAL FIELD 
(BY THE MATERIALS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS PRACTICE)
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завідувач кафедри адміністративної діяльності поліції 
Одеського державного університету внутрішніх справ

Актуальність дослідження обумовлена необхідністю з’ясування загальних положень публічного адміністрування у сфері освіти, 
сформованих у практиці Європейського суду з прав людини, які можуть бути орієнтирами у проведенні реформування освіти в Україні. 
Акцентується увага на обумовленості публічного адміністрування в освітній сфері необхідністю реалізації права на освіту, яке в сучасно-
му суспільстві є засобом розвитку людини, забезпечення реалізації її можливостей. У досліджені аналізуються окремі рішення Європей-
ського суду з прав людини за ст. 2 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Зазначається, що 
методологічним підґрунтям дослідження є охоплення ст. 2 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних 
свобод не лише шкільної освіти, але й професійно-технічної та вищої освіти й розуміння Європейським судом з прав людини освіти як 
процесу, завдяки якому в будь-якому суспільстві дорослі намагаються передати свої знання, культуру та інші цінності молодшим.

Акцентується увага на необхідності недопущення дискримінації в реалізації права на освіту. Указується, що найчастіше заявники скар-
жаться на дискримінацію за ознаками здоров’я (особи з обмеженими можливостями), етнічного походження й належністю до громадянства.

Аналіз практики Європейського суду з прав людини дав змогу виокремити положення, які визначають основи публічного адміністру-
вання освітньою сферою: 1) держава зобов’язана гарантувати доступ до освітніх закладів й офіційне визнання пройденого курсу навчан-
ня; регулювання освітньої сфери може змінюватися, зважаючи на потреби громади, наявність необхідних ресурсів, можливий конфлікт 
індивідуального й колективного інтересів; держава не може перекладати на приватні освітні заклади обов’язок гарантувати право на 
освіту; 2) держава зобов’язана забезпечити юридичну рівність суб’єктів, що реалізують право на освіту; держава зобов’язана не допуска-
ти дискримінації таких осіб; держава наділена певною свободою розсуду щодо оцінки якостей претендентів на навчання з метою обрати 
тих, хто може успішно навчатися; 3) держава має певну свободу розсуду, визначаючи зміст освіти, включаючи відповідні філософські та 
світоглядні ідеї; шкільна освіта має відповідати релігійним і філософським переконанням батьків учнів; 4) публічне адміністрування має 
враховувати специфіку закладів освіти різного рівня, не порушувати їхню автономію.

Ключові слова: автономія закладів освіти, освіта, право на освіту, практика Європейського суду з прав людини, публічне адміні-
стрування.

The relevance of the study is necessitated by the need to clarify the general provisions of public administration in the field of education, 
formed in the European Court of Human Rights practice, which can be a guide when conducting education reform in Ukraine. Emphasis is 
placed on the causation of public administration in the educational field with the essentiality to exercise the right to education, which in modern 
society is a means of human being development, ensuring the realization of his opportunities. Individual decisions of the European Court of 
Human Rights under Art. 2 of the First Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms are analyzed.  
It is noted that the methodological basis for the study is the coverage of Art. 2 of the First Protocol to the Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms, concerning not only to school education, but also pertaining to vocational education and higher education 
and the understanding by the European Court of Human Rights that the education of children is the whole process whereby, in any society, adults 
endeavour to transmit their beliefs, culture and other values to the young.

Emphasis is placed on the necessity to prevent discrimination in the exercise of the right to education. It is stated that most of all the 
applicants complain about discrimination on grounds of health (persons with disabilities), ethnic origin and nationality.

The European Court of Human Rights practice analysis has made it possible to distinguish the following provisions, which determine the basics 
of public administration in the educational sphere: 1) the state is obliged to guarantee access to educational institutions and the official recognition of 
the completed training course; regulation of the educational sphere may change, taking into account the needs of the community, the availability of 
the necessary resources, the possible conflict of individual and collective interests; the state cannot transfer the obligation to guarantee the right to 
education to private educational institutions; 2) the state is obliged to ensure the legal equality of subjects exercising the right to education; the state 
is obliged not to discriminate against such persons; the state is endowed with some discretion in assessing the quality of applicants for training, with 
intention to selecting those who can successfully study; 3) the state has some discretion in determining the contents of education, including relevant 
philosophical and world outlook ideas; school education should meet the religious and philosophical beliefs of the parents of the students; 4) public 
administration should take into account the specifics of educational institutions of different levels, without violating their autonomy.

Key words: autonomy of educational institutions, education, right to education, practice of the European Court of Human Rights, public 
administration.

Постановка проблеми.  Після  прийняття  1  липня 
2014  р.  Закону  України  «Про  вищу  освіту»  впродовж 
уже майже шести років в Україні відбувається реформу-
вання  освітньої  сфери.  Уже  два  роки  як  лексикон  укра-
їнців  доповнився  новим  поняттям  –  «нова  українська 
школа»,  суттєво  змінено  вимоги  до  акредитації  освітніх 
(професійних) програм у закладах вищої освіти, за якими 
наразі  впродовж  останніх  шести  місяців  і  відбувається 
ця процедура оцінювання освітніх програм та/або освіт-
ньої діяльності закладів вищої освіти щодо забезпечення 
й  удосконалення  якості  вищої  освіти. Актуальним  зали-
шається питання реформування правничої освіти.

Велика  частина  запроваджуваних  у  межах  означе-
ного  реформування  освітньої  сфери  заходів  зазнає  кри-

тики з боку суспільства загалом і працівників цієї сфери. 
У  2017  р.  Центром  економічної  стратегії  за  сприяння 
уряду Чехії було проведено опитування населення Укра-
їни на предмет сприйняття освітніх реформ. Серед ризи-
ків  реформування  71%  респондентів  (питання  передба-
чало  множинний  вибір)  відзначили,  що  нестача  коштів 
на реформу зупинить її на півдорозі й стане тільки гірше; 
66%  відповіли,  що  коли  дати  більше  повноважень  міс-
цевій владі, то вона буде красти, а громади не зможуть її 
контролювати; 65% – що більша фінансова самостійність 
керівників освітніх закладів призведе до розтрат коштів. 
Додамо:  64%  опитаних  погодилися  з  твердженням,  що 
навіть хороші ідеї в нашій системі освіти не зможуть нор-
мально втілити [1].
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Запровадження  з  метою  запобігання  поширенню  на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-
19 карантину кардинально вплинуло на всі  сфери життя 
суспільства,  у  тому  числі  й  освітню.  Не  можна  не  від-
значити неготовності багатьох закладів освіти до роботи 
в умовах карантину. Згадаємо про флешмоб «Маю право 
на  помилку»,  що  відбувся  в  другій  декаді  квітня  цього 
року на підтримку педагогічних працівників,  які під час 
онлайн-уроків припускалися суттєвих помилок у навчаль-
ному матеріалі.

Означене дає змогу зробити висновок про важливість 
для  українського  суспільства  успішного  реформування 
освітньої  сфери  задля  створення  умов  для  реалізації 
потенційних можливостей кожної людини, а також ефек-
тивного адміністрування освітою. Водночас, зважаючи на 
обрання Україною європейського вектора розвитку (на що 
вказує  підписання  угоди  про  асоціацію  з  Європейським 
союзом), для органів публічної влади необхідно врахову-
вати усталені стандарти у сфері функціонування закладів 
освіти.  У  цьому  контексті  важливим  засобом  пізнання 
цих  стандартів  є  усталена  практика Європейського  суду 
з прав людини, особливо зважаючи на те, що відповідно 
до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та засто-
сування практики Європейського суду з прав людини» ця 
практика є джерелом права в Україні.

Мета статті. Метою цього дослідження є висвітлення 
положень, які визначають основи публічного адміністру-
вання освітньою сферою та які сформульовані в практиці 
Європейського суду з прав людини.

Стан дослідження.  Слід  відзначити,  що  інтенція 
вітчизняних  науковців  перманентно  спрямовується  на 
окремі аспекти адміністрування освітньою сферою.

У  2019  р.  Р.  Щокін  захистив  дисертацію  на  тему 
«Публічне  адміністрування  в  галузі  освіти  України»  на 
здобуття  наукового  ступеня  доктора  юридичних  наук. 
У  цьому  дослідженні  акцентується  увага  на  сутності, 
змісті й особливостях публічного адміністрування в галузі 
освіти,  а  також  визначаються  напрями  підвищення  його 
ефективності. Дисертантом проведено дескрипцію змісту 
адміністративно-правового  статусу  центральних  органів 
виконавчої  влади  в  галузі  освіти,  встановлено,  що  він 
визначає  їхнє  правове  положення  в  системі  суспільно-
правових відносин галузі освіти і його особливості зале-
жать  від  мети,  завдань,  функцій  і  повноважень.  Окрему 
увагу  автором  приділено  адміністративно-правовим 
засадам формування  державної  політики  в  галузі  освіти 
[2,  с.  33].  Водночас  слід  зауважити,  що  хоча  дисертан-
том і зазначається про використання зарубіжного досвіду 
(підрозділ 5.1 дисертації має назву «Міжнародний досвід 
публічного адміністрування в галузі освіти й шляхи його 
запозичення для України»), основним положенням з цього 
досвіду відзначаються окремі напрями публічного адміні-
стрування [2, с. 19–20]. Автор загалом не акцентує увагу 
на реалізації законодавства іноземних країн у досліджува-
ній сфері та не зазначає сформованих регіональних між-
народних стандартів у цій сфері (зокрема в практиці Євро-
пейського суду з прав людини).

Не можна не згадати про захист у 2018 р. М. Легень-
ким дисертації на тему «Адміністративно-правові засади 
формування  й  реалізації  державної  політики  у  сфері 
освіти»  на  здобуття  наукового  ступеня  доктора юридич-
них наук. Автором цього дослідження висвітлено  генезу 
та  стан  адміністративно-правового  дослідження  дер-
жавної  політики  у  сфері  освіти,  а  також  проаналізовано 
правові  засади  Болонського  процесу  й  створення  євро-
пейського  освітнього  простору  з  метою  імплементації 
відповідних  норм  у  вітчизняне  освітнє  законодавство 
[3, с. 36]. Водночас, хоча автор і стверджує про викорис-
тання для «аналізу вітчизняного законодавства в процесі 
з’ясування його співвідношення з аналогічними нормами 
зарубіжного  законодавства»  [4,  с.  5]  порівняльно-право-

вого методу,  текст  автореферату  не  дає  можливості  зро-
бити висновок про це зарубіжне законодавство, про кон-
кретні  держави,  законодавчі  акти  яких  аналізувались. 
І  хоча  й  наголошується  на  європейському  освітньому 
просторі,  європейських  стандартах,  однак  не  згадується 
практика Європейського суду з прав людини в означеній 
сфері, яка й дає змогу зрозуміти наявність чи відсутність 
єдиних підходів держав – учасниць Конвенції про захист 
прав людини та основоположних свобод до питань адміні-
стрування в освітній сфері.

Окремі аспекти публічного адміністрування в освітній 
сфері висвітлено в дисертації на здобуття наукового сту-
пеня доктора юридичних наук на тему «Адміністративні 
процедури  у  сфері  вищої  освіти».  Зокрема  дисертантом 
з’ясовано особливості вищої освіти як об’єкта адміністра-
тивно-правового  регулювання  й  проведено  дескрипцію 
сучасного стану й тенденцій розвитку державної політики 
у сфері вищої освіти в Україні. Проаналізовано сучасний 
стан правового  забезпечення адміністративних процедур 
у сфері вищої освіти в Україні [5, с. 31].

Однак, як і в попередніх роботах, в аналізованій також 
відсутній  аналіз  практики  Європейського  суду  з  прав 
людини щодо забезпечення права на освіту, яка допомагає 
з’ясувати  загальноєвропейський  консенсус  щодо  різних 
аспектів реалізації права на освіту, у тому числі й засади 
публічного адміністрування у сфері освіти.

Окремо слід відзначити наукове дослідження колективу 
авторів,  у  якому  висвітлюються  питання  публічного  адмі-
ністрування  правничою  освітою  саме  через  аналіз  прак-
тики  Європейського  суду  з  прав  людини  [5,  с.  493–504].  
Водночас  автори  акцентують  увагу  саме  на  правничій 
освіті. Окремі основні положення й висновки цієї роботи 
стали підґрунтям нашого дослідження.

Аналіз  джерел,  об’єктом пізнання  яких  є  адміністру-
вання у сфері освіти, дає змогу зробити висновок про важ-
ливість дослідження обраного нами явища.

Виклад основного матеріалу.  Необхідність  адмі-
ністрування  обумовлюється  потребою  забезпечення 
порядку  в  певній  сфері  життєдіяльності  суспільства, 
реалізації  людських  прав  і  свобод.  Ця  теза  стосується 
й адміністрування у сфері освіти, яке є необхідним для 
забезпечення  реалізації  права  людини  на  освіту.  Тому 
визначальним  фактором  сутності  й  змісту  публічного 
адміністрування освітньої сфери і є означене право, яке 
закріплено у ст. 2 Першого протоколу до Конвенції про 
захист  прав  людини  та  основоположних  свобод  [6]. Не 
можна  не  відзначити,  що  право  на  освіту  закріплено 
і  в  інших  документах,  зокрема  в  Загальній  декларації 
прав людини (додамо, що в преамбулі до Загальної декла-
рації  прав людини  зазначається, що  саме освіта  є  засо-
бом  сприяння  поваги  до  людських  прав),  Міжнарод-
ному пакті про економічні, соціальні та культурні права  
(у ст. 13 якого окрім іншого закріплено основні зобов’я-
зання держав щодо забезпечення права на освіту). Однак 
ми акцентуємо увагу саме на Конвенції про захист прав 
людини  та  основоположних  свобод,  виходячи  з  пред-
мета  нашого  дослідження.  У  цьому  ж  контексті  варто 
відзначити  автономність  тлумачення  Європейським 
судом з прав людини положень Конвенції. Тому доречно 
буде зазначити, що Європейський суд з прав людини під 
поняттям освіти розуміє «процес, завдяки якому в будь-
якому  суспільстві  дорослі  намагаються  передати  свої 
знання,  культуру  та  інші  цінності  молодим»  [7].  Важ-
ливим методологічним підґрунтям нашого дослідження 
є те, що ст. 2 Першого протоколу до Конвенції про захист 
прав людини та основоположних свобод застосовується 
не лише до шкільної освіти [8], але й до професійно-тех-
нічної та вищої освіти [9].

Загалом  аналіз  практики  Європейського  суду  з  прав 
людини  допоміг  виокремити  положення,  які  визначають 
основи публічного адміністрування освітньою сферою.
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По-перше, держава зобов’язана гарантувати доступ до 
освітніх закладів й офіційне визнання пройденого курсу 
навчання.  Водночас  на  державу  не  покладаються  над-
мірні зобов’язання створення та/або фінансування освіт-
ніх  закладів. Це положення було  сформульоване у  відо-
мій  бельгійській  справі  [10].  Водночас  право  на  освіту 
не  може  розглядатися  як  абсолютне,  що  є  додатковим 
фактором необхідності правового регулювання й публіч-
ного  адміністрування  освітніх  відносин.  У  бельгійській 
мовній справі було сформульовано позицію про необхід-
ність  регулювання  державою  порядку  реалізації  права 
на  освіту,  що  може  змінюватися,  зважаючи  на  потреби 
громади, наявність необхідних ресурсів, можливий кон-
флікт індивідуального й колективного інтересів, конфлікт 
з іншими правами.

У держав є свобода розсуду стосовно того, чи створю-
вати державні освітні заклади, чи надавати субсидії при-
ватним освітнім закладам, однак держава має гарантувати 
можливість доступу як до перших, так і до других [11].

Держава  не  може  перекладати  на  приватні  освітні 
заклади  обов’язок  гарантувати  право  на  освіту.  За  уста-
леним підходом Європейського суду з прав людини наяв-
ність  приватних  шкіл  може  зменшити  кількість  учнів 
у державних школах до такого рівня, що на державу буде 
покладено  надмірний  тягар  фінансування  державних 
шкіл.  Водночас,  якщо  перекласти  на  державу  обов’язок 
надання освітніх послуг, які надаються іншими школами, 
що відвідує значна кількість осіб, це може стати для дер-
жави надмірним тягарем [12].

Держава зобов’язана розвивати шкільну мережу, вста-
новлювати  оптимальну  систему  стипендій,  оплати  праці 
викладачів.

По-друге, держава зобов’язана забезпечити юридичну 
рівність  у  реалізації  права  на  освіту,  не  допускати  дис-
кримінації. Водночас держава наділена певною свободою 
розсуду  щодо  оцінки  якостей  претендентів  на  навчання 
з метою обрати тих, хто може успішно навчатися [13].

Найчастіше  заявники  скаржаться  на  такі  форми  дис-
кримінації:

−  дискримінація  в  доступі  до  освіти  осіб  з  обмеже-
ними можливостями;

−  дискримінація  в  доступі  до  освіти  через  етнічне 
походження;

−  дискримінація в доступі до освіти у зв’язку з грома-
дянством [5, с. 499].

Відмінності  у  ставленні  до  осіб  не  розглядаються  як 
дискримінація,  якщо  обмеження  мають  легітимну  мету 
та  є  пропорційними  щодо  цієї  мети.  Цікавою  в  цьому 
контексті  є  справа  Marios  Georgiou  проти  Греції  (заява 
№  45138/98),  яка  стосувалася  доступу  до  навчального 
закладу  особи,  що  була  взята  під  варту  через  підозру 
в  умисному  вбивстві.  За  обставинами  справи  заявника, 
який вивчав право в афінському університеті, було затри-
мано за підозрою в учиненні вбивства й згодом суд присяж-
них визнав його винним у вмисному вбивстві й засудив до 
п’ятнадцяти  років  ув’язнення.  Заявник  стверджував,  що 
було порушено зокрема його право на освіту, оскільки під 
час тримання під вартою він не мав можливості працювати 
з юридичною літературою, щоб закінчити навчання. Крім 
цього,  йому  не  дозволяли  відвідувати  іспити.  Європей-
ський суд з прав людини зазначив, що заявник протягом 
чотирнадцяти місяців його  законного затримання не мав 
можливості  продовжувати  навчання.  Але  це  обмеження 
пов’язано з законним затриманням і визнанням заявника 
винним у вчиненні вбивства. Впродовж іншого часу заяв-

ник не був позбавлений доступу до навчального закладу. 
Тому ця частина заяви є явно необґрунтованою [14].

По-третє, держава має свободу розсуду, визначаючи 
зміст освіти,  включаючи відповідні філософські й  сві-
тоглядні ідеї. Однак водночас, зокрема у сфері загальної 
шкільної  освіти,  держава  має  забезпечити  освіту,  яка 
відповідає  релігійним  і  філософським  переконанням 
батьків [15].

У сучасному суспільстві освіта є тим засобом, що дає 
змогу  інтелектуально  й  культурно  розвиватися  людині, 
реалізуватися  в  суспільному  житті,  є  основою  вільного 
розвитку  особистості.  Європейський  суд  з  прав  людини 
визнав, що плюралізм в освіті (як і саме право на освіту) 
є невід’ємним елементом демократичної держави [15].

По-четверте,  публічне  адміністрування  має  врахо-
вувати  специфіку  закладів  освіти  різного  рівня,  зокрема 
йдеться про шкільну, професійну й вищу освіту. Важли-
вим  є  врахування  автономії  закладів  освіти,  насамперед 
закладів  вищої  освіти.  У  ХХІ  столітті  європейські  уні-
верситети,  а  також  органи  влади  європейських  держав 
загалом  погодилися,  що  важливим  заходом  модернізації 
освіти  має  бути  посилення  автономії  університетів.  Як 
акцентують увагу зарубіжні дослідники університетської 
автономії,  між  зацікавленими  сторонами  існує  широка 
згода, що автономія важлива для сучасних університетів. 
Ця автономія є найважливішою умовою, яка дає можли-
вість  університетам  найкращим  чином  реалізувати  своє 
призначення для соціуму, успішно виконувати покладені 
на них завдання [16].

Висновки. Таким  чином,  реформування  освітньої 
сфери в Україні, а також ті виклики, з якими стикнулося 
людство  на  початку  2020  р.  обумовлюють  необхідність 
переосмислення  питання  публічного  адміністрування 
освіти, особливо враховуючи важливість освіти для роз-
витку  людини,  забезпечення  реалізації  її  можливостей. 
Основою публічного адміністрування освітньою сферою 
має бути забезпечення реалізації права на освіту й дотри-
мання міжнародних стандартів у цій галузі. 

Практика  Європейського  суду  з  прав  людини  за 
ст. 2 Першого протоколу до Конвенції про захист прав 
людини й основоположних свобод дає змогу визначити 
наявність  консенсусу  держав  щодо  окремих  аспектів 
імплементації  права  на  освіту, що  слугує  своєрідними 
стандартами, межами для ефективного адміністрування 
у  сфері  освіти.  Серед  цих  положень  засадниче  зна-
чення мають  такі:  1)  держава  зобов’язана  гарантувати 
доступ  до  освітніх  закладів  й  офіційне  визнання  про-
йденого  курсу навчання;  регулювання освітньої  сфери 
може змінюватися, зважаючи на потреби громади, наяв-
ність  необхідних  ресурсів,  можливий  конфлікт  індиві-
дуального  й  колективного  інтересів;  держава  не  може 
перекладати  на  приватні  освітні  заклади  обов’язок 
гарантувати  право  на  освіту;  2)  держава  зобов’язана 
забезпечити  юридичну  рівність  суб’єктів,  що  реалізу-
ють право на освіту; держава зобов’язана не допускати 
дискримінації  таких  осіб;  держава  наділена  певною 
свободою розсуду щодо оцінки якостей претендентів на 
навчання з метою обрати тих, хто може успішно навча-
тися;  3)  держава  має  певну  свободу  розсуду,  визнача-
ючи  зміст  освіти,  включаючи  відповідні  філософські 
й світоглядні ідеї; шкільна освіта має відповідати релі-
гійним  і  філософським  переконанням  батьків  учнів; 
4)  публічне  адміністрування  має  враховувати  специ-
фіку закладів освіти різного рівня, не порушувати їхню  
автономію.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОЦІНЮВАННЯ  
РОБОТИ СУДУ В УКРАЇНІ

ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION  
OF COURT EVALUATION IN UKRAINE

Котельницька В.Л.,
аспірантка кафедри адміністративного, господарського права  

та фінансово-економічної безпеки
Сумського державного університету

Стаття присвячена визначенню поняття, особливостей і джерел адміністративно-правового регулювання оцінювання роботи суду 
в Україні. Розкрито зміст понять «регулювання», «правове регулювання». Встановлено, що поняття адміністративно-правового регулю-
вання є похідним від поняття правового регулювання. З’ясовано, що поняття «адміністративно-правове регулювання» необхідно тракту-
вати зважаючи на його істотні ознаки. Сформульовано авторське розуміння поняття «адміністративно-правове регулювання оцінювання 
роботи суду в Україні». Зазначено, що джерела адміністративно-правового регулювання необхідно класифікувати на підставі ієрархії 
актів законодавства в Україні. Наголошено на тому, що найвищим джерелом адміністративно-правового регулювання оцінювання робо-
ти судів є Конституція України, оскільки її норми закріплюють загальні засади щодо поділу влади, визнання України демократичною та 
правовою державою, проголошення верховенства права й законності, до того ж її зміст містить розділ, присвячений правосуддю. Вод-
ночас Конституція України прямо не вказує на необхідність оцінювання роботи суду в Україні. Окрема увага приділена міжнародним і 
європейським стандартам у сфері судочинства як джерелу адміністративно-правового регулювання оцінювання роботи судів в Україні, 
оскільки відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом Україна взяла на себе обов’язок посилити співпрацю у сфері юстиції, 
свободи й безпеки з метою забезпечення верховенства права й поваги до прав та основоположних свобод людини, зміцнення судової 
влади, підвищення її ефективності, гарантування її незалежності, неупередженості. Зауважено, що Закон України «Про судоустрій і 
статус суддів» як спеціалізований нормативний акт не містить норм, що стосується оцінювання роботи суду. Виділено укази Президента 
України та рішення Ради суддів України як підзаконні джерела адміністративно-правового регулювання оцінювання роботи суду в Україні. 
Зроблено висновок, що попри важливість оцінювання роботи суду відповідні правові норми містяться в обмеженому переліку джерел 
адміністративно-правового регулювання.

Ключові слова: регулювання, правове регулювання, адміністративно-правове регулювання, оцінювання, суд, закон, підзаконний 
акт, міжнародні та європейські стандарти у сфері судочинства.

The article is devoted to defining the concept, features and sources of administrative and legal regulation of court evaluation in Ukraine.  
The content of the concepts of “regulation”, “legal regulation” are revealed. It is established that administrative and legal regulation is a derivative 
concept of legal regulation. It has been clarified that the concept of “administrative and legal regulation” should be interpreted in view of its 
essential features. The author’s understanding of the concept of “administrative and legal regulation of court evaluation in Ukraine” is formulated. 
It is stated that the sources of administrative and legal regulation should be classified on the basis of the hierarchy of legislative acts in Ukraine. 
It is emphasized that the highest source of administrative and legal regulation of court evaluation is the Constitution of Ukraine, since its rules 
enshrine the general principles of separation of powers, recognition of Ukraine as a democratic and law state, proclamation the rule of law 
and lawfulness, and its content contains a section on justice. At the same time the Constitution of Ukraine does not explicitly indicate the 
need to evaluate the court in Ukraine. Particular attention is paid to international and European standards in the field of justice as a source of 
administrative and legal regulation of court evaluation in Ukraine, since, in accordance with the Association Agreement with the European Union, 
Ukraine has undertaken to enhance cooperation in the field of justice, freedom and security in order to ensure rule of law and respect for human 
rights and fundamental freedoms, strengthening the judiciary, enhancing its effectiveness, guaranteeing its independence, impartiality. It is noted 
that the Law of Ukraine “On Judicial System and Status of Judges” as a specialized normative act does not contain any rules regarding court 
evaluation. The decrees of the President of Ukraine and the decisions of the Council of Judges of Ukraine are highlighted as subordinate sources 
of administrative and legal regulation of court evaluation in Ukraine. It is concluded that, despite the importance of court evaluation, the relevant 
legal norms are contained in a limited list of sources of administrative and legal regulation.

Key words: regulation, legal regulation, administrative and legal regulation, evaluation, court, law, by-law, international and European 
standards in field of justice.

Постановка проблеми. Будь-яка діяльність  e  державі, 
для  того  щоб  визнаватися  законною,  має  здійснюватися 
в межах правового  поля,  а  тому  оцінювання  роботи  судів 
в Україні не є винятком. Зважаючи на вказане питання адмі-
ністративно-правового  регулювання  оцінювання  роботи 
суду  в Україні  є  актуальним. Необхідно  зазначити, що  на 
важливість  оцінювання  роботи  суду  звертали  увагу  такі 
науковці, як О.Ю. Іванченко, В.С. Каменков, Л.М. Москвич, 
І.М. Соловйов, Ю.Ю. Чуприна  тощо. Проте науковці  роз-
крили лише концептуальні засади оцінювання роботи суду, 
залишивши  осторонь  питання  нормативного  закріплення 
положень, що регламентують його проведення.

Мета дослідження – визначення поняття, особливос-
тей і джерел адміністративно-правового регулювання оці-
нювання роботи суду в Україні.

Важливе  інтерпретаційне  значення  для  розкриття 
змісту  поняття  «адміністративно-правове  регулювання» 
належить терміну «регулювання». У словнику української 
мови дається тлумачення слова «регулювати»: впорядко-
вувати що-небудь, керувати чимось, підкоряючи його від-

повідним правилам, певній системі; домагатися нормаль-
ної роботи машини, установки, механізму, забезпечуючи 
злагоджену  взаємодію  складових  частин,  деталей;  змен-
шуючи  чи  збільшуючи  швидкість,  величину,  досягати 
потрібної  сили,  належного  ступеня  вияву  чого-небудь 
[1, с. 1204]. 

Зважаючи  на  те,  що  «адміністративно-правове  регу-
лювання»  походить  від  «правового  регулювання»,  зазна-
чимо, що  є його широке й  вузьке розуміння. Прибічники 
першого підходу під правовим регулюванням розуміють всі 
або різноманітні форми впливу держави на свідому пове-
дінку осіб –  суб’єктів  суспільних відносин  за допомогою 
широкого спектра чинників: норм права, актів застосування 
права, юридичних договорів, правовідносин, забезпечення 
реалізації  норм  права  (у  тому  числі  примусовою  силою 
державного  апарату),  законності  й  правопорядку.  Тоді  як 
прихильники  протилежної  думки  вважають,  що  правове 
регулювання – це один зі способів упорядкування суспіль-
них відносин, що зводиться до нормативного встановлення 
стандартів, меж належної та можливої поведінки [2].
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Адміністративно-правове  регулювання  є  вужчим 
поняттям,  а  теоретики  адміністративного права,  зокрема 
В.В.  Галунько,  В.І.  Олефір,  С.О.  Короєд  та  інші,  вва-
жають,  що  воно  характеризує  спеціально-юридичний 
механізм  впливу  адміністративного  права  на  поведінку 
й  діяльність  його  адресатів.  Унаслідок  адміністративно-
правової  регламентації  формується  юридична  основа, 
визначаються зафіксовані в правових веліннях орієнтири 
для організації діяльності учасників адміністративно-пра-
вових відносин на досягнення фактичних завдань адміні-
стративного права [3, c. 317].

І.М. Шопіна під адміністративно-правовим регулюван-
ням розуміє адміністративно-правовий вплив на суспільні 
відносини,  що  здійснюється  за  допомогою  комплексу 
адміністративно-правових  засобів  та  інших  правових 
явищ,  які  в  сукупності  складають  механізм  адміністра-
тивно-правового регулювання [4, с. 55]. Подібним є також 
розуміння  поняття  «адміністративно-правове  регулю-
вання»,  запропоноване  В.В.  Галуньком  й  О.М.  Єщуком, 
які розуміють його як цілеспрямований вплив норм адмі-
ністративного права на суспільні відносини з метою забез-
печення за допомогою адміністративно-правових засобів 
прав,  свобод  і  публічних  законних  інтересів  фізичних, 
юридичних  осіб,  нормального  функціонування  грома-
дянського суспільства й держави [5]. Слід зазначити, що 
у визначенні В.В. Галунька й О.М. Єщука зроблено акцент 
на  меті  адміністративно-правового  регулювання,  тоді  як 
І.М. Шопіна не вказує на це.

Проте поняття «адміністративно-правове регулювання» 
варто  розглядати  з  позиції  його  істотних  ознак,  якими  за 
О.М. Даценко  є  впорядкування  суспільних  відносин нор-
мами  адміністративного  права,  їх  виникнення  в  резуль-
таті  державно-управлінської  діяльності  з  обов’язковою 
участю  виконавчо-розпорядчого  органу  держави  з  метою 
забезпечення  інтересів  особи,  суспільства,  держави.  Від-
повідно  О.М.  Даценко  під  адміністративно-правовим 
регулюванням  розуміє  впорядкування  суспільних  відно-
син  нормами  адміністративного  права  у  сфері  державно-
управлінської діяльності в інтересах особи й держави. Для 
адміністративно-правового  регулювання  характерна  імпе-
ративність  ухвалених  рішень  суб’єктами  публічної  адмі-
ністрації [6, c. 25]. Очевидно, що адміністративно-правове 
регулювання  пов’язане  з  державним  управлінням.  Тому 
М.І.  Шатерніков  адміністративно-правове  регулювання 
діяльності господарських судів трактує як визначену й уре-
гульовану  нормами  адміністративного  права  діяльність 
органів  державного  управління,  що  здійснюється  через 
прийняття адміністративних актів для упорядкування сус-
пільних відносин у сфері організації господарського судо-
чинства  й  підтримання  функціонування  господарських 
судів на належному рівні [7, с. 7].

На  підставі  викладеного  вважаємо,  що  адміністра-
тивно-правове  регулювання  оцінювання  роботи  суду 
в  Україні  є  цілеспрямованим  впливом  органів  держав-
ного  управління на  правовідносини, що  виникають,  змі-
нюються  й  припиняються  з  метою  встановлення  від-
повідності  роботи  суду  загальновизнаним  цінностям 
і  стандартам  захисту  прав  людини,  реалізації  принципів 
верховенства  права,  незалежності  й  справедливості  під 
час відправлення правосуддя, що здійснюється за допомо-
гою сукупності адміністративно-правових норм і в межах 
національного законодавства.

Необхідно  зазначити,  що  джерелами  адміністра-
тивно-правового  регулювання  будь-яких  відносин 
є широке коло нормативних актів різної юридичної сили. 
Безсумнівно,  найвищим  джерелом  адміністративно-пра-
вового регулювання оцінювання роботи судів є Конститу-
ція України, прийнята 28 червня 1996 р. Важливість поло-
жень  Основного  Закону  України  є  очевидною,  оскільки 
вони  закріплюють  загальні  засади  щодо  поділу  влади, 
визнання України демократичною й правовою державою, 

верховенства права й законності, також є розділ, присвяче-
ний правосуддю. Конституцією України також закріплено, 
що акти міжнародного законодавства в разі їх ратифікації 
парламентом  є  частиною  національного  законодавства. 
Зокрема йдеться про міжнародні та європейські стандарти 
у сфері судочинства, оскільки в Розділі ІІІ Угоди про асо-
ціацію  з  Європейським  Союзом  Україна  проголосила 
згоду на посилення співробітництва у сфері юстиції, сво-
боди й безпеки з метою забезпечення верховенства права 
й поваги до прав й основоположних свобод людини, зміц-
нення судової влади, підвищення її ефективності, гаранту-
вання її незалежності й неупередженості [8].

В. Бабкова зауважує, що термін «міжнародно-правові 
стандарти»  вважається  найбільш  прийнятним  позначен-
ням для комплексу закріплених у різноманітних міжнарод-
них документах норм, що відображають певні уніфіковані 
(стандартизовані) правила поведінки суб’єктів міжнарод-
ного права в тих чи інших сферах міждержавного співро-
бітництва.  Обов’язковість  дотримання  міжнародно-пра-
вових стандартів залежить від форми їх закріплення, яка 
може полягати як у міжнародно-правових договорах, згода 
на  обов’язковість  яких  надана  Верховною  Радою  Укра-
їни, так і в інших міжнародних документах, що не мають 
обов’язкової юридичної  сили  [9,  с.  136–137]. Не  беручи 
до уваги форму закріплення міжнародних і європейських 
стандартів  у  сфері  судочинства, ми вважаємо доцільним 
все-таки враховувати їх у регулюванні відносин, що вини-
кають,  змінюються  та  припиняються  у  зв’язку  з  оціню-
вання  роботи  суду  в Україні,  оскільки  їхній  зміст  є  уза-
гальненням найкращих практик держав світу в цій сфері, 
отже  допомагають  українському  законодавцю  уникнути 
помилок  в  адміністративно-правовому  регулюванні  оці-
нювання роботи суду в Україні.

Враховуючи  те,  що  критерієм  оцінювання  суду 
є  його  доступність,  варто  звернути  увагу  на  Рекомен- 
дацію CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи 
державам-членам  щодо  суддів:  незалежність,  ефектив-
ність та обовʼязки, ухвалену 17 листопада 2010 р., у якій 
наголошено, що незалежність судової влади забезпечує 
кожній  особі  право  на  справедливий  суд,  є  гарантією 
поваги  до  прав  людини  й  основоположних  свобод, що 
дає змогу кожному відчувати довіру до судової системи.

Натомість  Додаток  до  Рекомендації  CM/Rec  (2010) 
12 Комітету Міністрів Ради Європи вказує одночасно на 
два  аспекти  функціонування  судів,  які  мають  бути  кри-
теріями  оцінювання  їхньої  роботи.  Зокрема  йдеться  про 
те, що правосуддя не може здійснюватися ефективно без 
довіри громадськості, адже суди є частиною суспільства, 
якому  служать.  Відповідно  мають  враховуватися  очіку-
вання  громадськості  від  судової  системи  та  скарги  на  її 
функціонування.  Отриманню  такої  інформацію  мають 
сприяти  постійні  механізми,  створені  радами  суддів  чи 
іншими незалежними органами.

Також має бути розкрито зміст Розділу V Рекоменда-
цій  CM/Rec  (2010)  12  Комітету Міністрів  Ради  Європи, 
що  оперує  поняттями  «незалежність»,  «ефективність» 
і  «ресурси»,  містить  указівку  на  те,  що  дієвість  суддів 
і судової системи – це необхідна умова для захисту прав 
кожної особи, виконання вимог ст. 6 Конвенції про захист 
прав людини й основоположних свобод, правової визна-
ченості та віри громадськості у верховенство права. При-
чому дієвість судової влади полягає в прийнятті якісних 
рішень упродовж розумного терміну після справедливого 
розгляду справ [10].

Одним  із  найважливіших  міжнародних  і  європей-
ських  стандартів  у  сфері  судочинства  є  висновки  Кон-
сультативної ради європейських суддів  (CEPEJ)  і Євро-
пейської  комісії  з  ефективності  правосуддя  (CEPEJ). 
Отже,  необхідно  виділити  декілька  таких  висновків  як 
джерел  адміністративно-правового  регулювання  оціню-
вання роботи суду: 
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1.  Висновок 6  (2004) Консультативної ради європей-
ських суддів «До уваги Комітету Міністрів Ради Європи 
щодо справедливого суду в розумний термін  і ролі судді 
в судових процесах з урахуванням альтернативних засобів 
вирішення спорів»; розділ Б зазначеного висновку присвя-
чений якості  системи правосуддя та  її  оцінювання, кіль-
кісним  статистичним  даним  і  процедурам  моніторингу, 
в якому виділено актуальні проблеми оцінювання право-
суддя:

а)  попит, що зростає, на правосуддя в більшості країн 
стикається  з  бюджетними  обмеженнями  для  системи 
правосуддя,  а  тому  якість  судової  діяльності  оцінюється 
за  критеріями,  подібними  до  тих,  що  використовуються 
для оцінювання інших публічних послуг, а тому виникає 
ситуація, коли до системи правосуддя застосовують кри-
терії оцінювання, які не враховують її особливостей;

б)  існує неналежне поєднання оцінювання якості сис-
теми правосуддя й професійного оцінювання судді;

в)  якість  судових  рішень  є  критерієм  професійного 
оцінювання  суддів  і  системи  правосуддя, що  є  допусти-
мим, але він не може бути єдиним, оскільки якість резуль-
тату  одиничної  справи  залежить  від  якості  попередніх 
процесуальних  дій  (співробітників  поліції,  прокурора, 
адвоката,  сторін),  що  відповідно  знижує  достовірність 
зазначеного  критерію й  ставить питання про  важливість 
оцінювання окремих процесуальних дій [11];

2.  Висновок 11 (2008) Консультативної Ради європей-
ських суддів «До уваги Комітету Міністрів Ради Європи 
про якість судових рішень»;

3.  «Контрольний  перелік  на  тему  сприяння  право-
суддю  та  суду»,  ухвалений  Європейською  Комісією 
з ефективності правосуддя у 2008 р.

(останні  два  документи  –  це  вдале  узагальнення  сві-
тової та європейської практики, проведене Європейською 
Комісією з ефективності правосуддя (CEPEJ) й Консуль-
тативною  Радою  європейських  суддів  (CCJE)  у  2008  р., 
в результаті чого сформульовано рамкову концепцію оці-
нювання якості роботи судів; водночас практичні аспекти 
повніше  розглянуто  в  Контрольному  переліку  на  тему 
сприяння правосуддю й суду);

4.  Висновок №17  (2014) Консультативної  ради  євро-
пейських  суддів  «До  уваги  Комітету  Міністрів  Ради 
Європи про оцінювання роботи суддів, якості правосуддя 
й повагу до незалежності судової влади» [12]; на цей доку-
мент варто звернути увагу тому, що ним також рекомен-
довано  державам  проводити  індивідуальне  оцінювання 
суддів і роботу суду в цілому окремо.

Наступне місце в ієрархії актів національного законо-
давства належить нормативно-правовим актам – законам 
і  підзаконним  актам.  В.  Косович  під  нормативно-право-
вим актом розуміє офіційний письмовий документ,  який 
приймається уповноваженим на це державним суб’єктом 
нормотворення  у  визначених  законом  формі  й  порядку, 
встановлює,  змінює  чи  скасовує  формально  обов’язкові 
правила поведінки певного нормативно визначеного кола 
неперсоніфікованих суб’єктів, на яких він чинить прямий 
безпосередній регулятивний вплив, розрахований на неви-
значену кількість реалізацій чи застосувань [13, с. 280].

Спеціалізований  нормативно-правовий  акт  –  Закон 
України  «Про  судоустрій  та  статус  суддів»  від  7  липня 
2010  р.  не  містить  норм,  які  б  передбачали  процедуру, 
критерії оцінювання ефективності роботи суду й уповно-
важених на його здійснення суб’єктів. Однак зазначений 
нормативний  акт  передбачає  оцінювання  ефективності 
відправлення  правосуддя  кожним  суддею  індивідуально. 
Зокрема  ст.  88  Закону  України  «Про  судоустрій  та  ста-
тус  суддів»  закріплює  порядок  регулярного  оцінювання 
судді,  яке  систематично  здійснюється  упродовж  перебу-
вання судді на посаді з метою виявлення індивідуальних 
потреб судді щодо вдосконалення, стимулювання його до 
підтримання кваліфікації на належному рівні й професій-

ного  зростання  [14].  Тобто  законодавець  робить  акцент 
на оцінюванні ефективності лише роботи суддів,  тоді як 
суд не обмежується лише суддями, а окрім правосуддя суд 
виконує також інші завдання, не пов’язані безпосередньо 
з  відправленням правосуддя. На  нашу  думку,  такий  під-
хід  не  дає  змогу  розглядати  суд  як  цілісний  суб’єкт, що 
є негативним.

Підзаконні  нормативно-правові  акти  являють  собою 
вторинні акти, які видаються суб’єктами публічної адмі-
ністрації на підставі певного закону, відповідно до закону 
і для його виконання з метою забезпечення ефективного 
та своєчасного виконання виконавчих функцій [15, c. 58].

Л.Л.  Богачова  підкреслює,  що  на  відміну  від  закону 
підзаконний акт видається на основі Конституції України, 
законів, актів вищих органів державної влади й не може 
їм суперечити; ухвалюється переважно органами (посадо-
вими особами) виконавчої влади в установленій законом 
формі;  коло  суспільних  відносин,  які  регулюються  під-
законним актом, у порівнянні з колом правовідносин, які 
охоплюються  законом,  є  вужчим;  розробляється  й  вида-
ється за спрощеною процедурою; поширюється зазвичай 
на менше коло осіб і розрахований на менш тривалий тер-
мін дії, ніж закон; є офіційним письмовим документом, що 
складається з урахуванням правил нормотворчої техніки, 
підлягає в разі необхідності державній реєстрації й опри-
люднюється в офіційних друкованих виданнях [16, c. 7].

Серед  підзаконних  актів  як  джерел  адміністра-
тивно-правового  регулювання  оцінювання  роботи  суду 
в  Україні  можна  виділити  укази  Президента  України 
й акти судових органів, зокрема Ради суддів України.

Насамперед пропонуємо звернути увагу на Указ Пре-
зидента  України  «Про  Стратегію  реформування  судоу-
строю,  судочинства  та  суміжних  правових  інститутів  на 
2015–2020 роки», яким передбачено, що напрямами здій-
снення  реформи  судоустрою,  судочинства  й  суміжних 
правових  інститутів  є  підвищення  ефективності  право-
суддя  й  оптимізація  повноважень  судів  різних юрисдик-
цій; підвищення рівня ефективності роботи судових орга-
нів  у  боротьбі  з  організованою  злочинністю,  випадками 
корупції.  З  метою  підвищення  ефективності  правосуддя 
й оптимізації повноважень судів різних юрисдикцій про-
понується  запровадити  інструменти  й  методологію  для 
оцінювання  функціонування  судової  системи  відповідно 
до стандартів Ради Європи [17]. Зважаючи на викладене, 
можемо  зробити  висновок,  що  Стратегія  реформування 
судоустрою, судочинства й суміжних правових інститутів 
акцентує  увагу  на  необхідності  розроблення  й  запрова-
дження моделі  оцінювання функціонування  судової  сис-
теми відповідно до чинних стандартів Ради Європи, але не 
містить положень, які можна прямо використати для оці-
нювання  роботи  суду,  зокрема  відсутні  визначення мети 
оцінювання роботи суду, перелік суб’єктів уповноважених 
таке оцінювання проводити, критерії, відповідно до яких 
має оцінюватися робота суду тощо.

Більш  наближеними  до  практики  є  акти  Ради  суддів 
України, зокрема Рішення № 28 від 2 квітня 2015 р., яким 
затверджено  «Систему  оцінювання  роботи  суду:  стан-
дарти, критерії, показники, методи» (СОРС) і запропоно-
вано механізм оцінювання роботи суду. Судам рекомендо-
вано раз на три роки проводити оцінювання його роботи 
за  затвердженою  системою.  Крім  того  суди  для  аналізу 
їхньої діяльності що пів року й щороку використовують 
перелік  базових  показників  роботи  суду,  який  міститься 
в Додатку 1 до зазначеного рішення, з подальшим їх опу-
блікуванням на сайтах судів [18].

Ще  одним  актом  Ради  суддів  України  є  Рішення 
№  53  «Про  застосування  системи  оцінювання  роботи 
суду  (далі  –  СОРС)  з  метою  отримання  інформації  про 
поточну ситуацію роботи судів і визначення потреб орга-
нів системи правосуддя» від 17 вересня 2018 р., яким реко-
мендовано  судам розмістити на  сайтах базові показники 
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роботи суду за 1-ше півріччя 2018 р., провести впродовж 
листопада-грудня 2018 р. анкетування суддів, працівників 
апарату  судів,  відвідувачів  щодо  якості  функціонування 
суду для виявлення реальних потреб кожного суду, забез-
печення  належних  умов  роботи  суддів,  ужиття  заходів, 
спрямованих на задоволення цих потреб [19].

Характеризуючи  рішення  Ради  суддів України,  необ-
хідно зауважити, що найчастіше вони містять рекоменда-
ції для судів і не зобов’язують останніх чинити чи утриму-
ватися від учинення певних дій.

Висновки. Отже,  адміністративно-правове  регулю-
вання оцінювання роботи  суду  являє  собою цілеспрямо-
ваний  вплив  органів  державного  управління  на  право-
відносини, що  виникають,  змінюються  й  припиняються, 
з метою встановлення відповідності  роботи  суду  загаль-
новизнаним цінностям і стандартам захисту прав людини, 
реалізації  принципів  верховенства  права,  незалежності 
й  справедливості  під  час  відправлення  правосуддя,  що 
здійснюється  за  допомогою  сукупності  адміністра-
тивно-правових  норм  і  в  межах  національного  законо-

давства. Попри  важливість  оцінювання  роботи  суду  від-
повідні правові норми містяться  в  обмеженому переліку 
джерел  адміністративно-правового  регулювання.  Беручи 
до уваги ієрархію актів законодавства, пропонуємо серед 
них  виділяти  такі:  Конституцію  України;  міжнародні 
та  європейські  стандарти  –  рекомендації  Комітету Міні-
стрів Ради Європи, висновки Консультативної Ради євро-
пейських суддів (CCJE) і Європейської Комісії з ефектив-
ності  правосуддя  (CEPEJ);  закони  (Закон  України  «Про 
судоустрій та статус суддів»); підзаконні акти – укази Пре-
зидента України (Указ Президента України «Про Страте-
гію реформування судоустрою, судочинства та суміжних 
правових  інститутів  на  2015–2020  роки»);  рішення Ради 
суддів України (рішення Ради суддів України № 28 «Сис-
тема оцінювання роботи суду: стандарти, критерії, показ-
ники, методи»  від  2  квітня  2015  р., № 53  «Про  застосу-
вання системи оцінювання роботи суду  (СОРС)  з метою 
отримання інформації про поточну ситуацію роботи судів 
та  визначення  потреб  органів  системи  правосуддя»  від 
17 вересня 2018 р.).
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У статті визначено й проаналізовано сучасний стан розвитку системи захисту інформації з обмеженим доступом в Україні. Визна-
чаючи й характеризуючи кожну складову системи захисту інформації з обмеженим доступом в Україні, автор з урахуванням уже опу-
блікованих ним наукових праць, доводить існування в нашій державі складових досліджуваної системи та їхній взаємний зв’язок. На 
основі власного підходу до формування поняття «система захисту інформації з обмеженим доступом», за якого враховані законодавчі 
визначення суміжних понять, автором визначено й проаналізовано складові системи захисту інформації з обмеженим доступом, також 
досліджено їхнє законодавче підґрунтя для визначення функціонування таких складових як системи.

Визначення складових досліджуваної системи проведено в розрізі приписів нормативно-правових актів чинного національного 
законодавства України, які формують, змінюють і припиняють (врегульовують) суспільні правовідносини, пов’язані з питаннями захисту 
інформації з обмеженим доступом в Україні. Вказане дало змогу дійти висновку, що всі складові досліджуваної системи на сучасному 
етапі її розвитку не тільки повністю наявні в інформаційному суспільному житті нашої країни, але й нормативно врегульовані. Також в 
результаті спостереження за динамікою розвитку нормативно-правового регулювання складових досліджуваної системи відзначено, 
що складові системи постійно змінюються, прямі зв’язки в системі вдосконалюються пошуком новітніх, науково обґрунтованих засобів 
і заходів впливу суб’єктів системи на її об’єкти. Така трансформація відбувається через появу нових і зміну наявних зовнішніх чинників, 
які впливають на систему в цілому й на її складові. Своєю чергою нормативно-правове регулювання можливості отримання суб’єктами 
досліджуваної системи від її об’єктів зворотних зв’язків про стан системи через унормування критеріїв, показників якості, методів оці-
нювання, аудиту, інших способів визначення якості впливу суб’єктів на об’єкти для надійного функціонування системи дещо відстає від 
такого ж регулювання інших складових системи.

Ключові слова: система захисту інформації, інформація з обмеженим доступом, захист інформації, державна безпека, інформа-
ційна безпека.

The article defines and analyzes the current state of development of the information protection system with limited access in Ukraine.  
By identifying and characterizing each component of the information protection system with limited access, the author, taking into account the 
already published scientific works, proves the existence of the components of the system and their mutual connection. Based on their own 
approach to the concept of “information protection system with limited access”, which takes into account the legislative definitions of related 
concepts, the author identifies and analyzes the components of the system, and investigates their legal basis to determine the functioning of 
components as system under study.

Determination of components of the investigated system is made in the context of the prescriptions of legal acts of the current national 
legislation, which form, change and terminate public legal relations related to the protection of information with limited access in Ukraine. This 
made it possible to conclude that all components of the system under study at the current stage of its development are not only fully available 
in the information public life of our country, but also normatively regulated. As a result of observing the dynamics of legal regulation of the 
components of the system, it is noted that the components of the system are constantly changing, direct links in the system are being improved by 
searching for new, scientifically substantiated means and measures of influence of the subjects of the system on its objects. This transformation 
occurs through the emergence of new ones and the change of existing external factors that affect the system as a whole and its components. In 
turn, the legal regulation of the getting subjects of the system under study from its objects feedback on the state of the system through definition 
of criteria, quality indicators, methods of assessment, audit, other ways of determining the quality of the impact of subjects on objects for reliable 
functioning of the system is slightly behind the same regulation of other components of the system.

Key words: information security system, information with limited access, information protection, state security, information security.

Постановка проблеми. Для  сучасного  етапу  роз-
витку  системи  державної  безпеки  України  актуальним 
залишається питання вивчення стану захисту  інформації 
з обмеженим доступом в Україні. Така актуальність обу-
мовлена  нестримним  розвитком  новітніх  інформаційних 
технологій в умовах агресії Російської Федерації відносно 
нашої держави, в тому числі в  інформаційному просторі 
й кіберпросторі. 

У державних органів нарівні з великими корпораціями 
та іншими суб’єктами господарювання постійно виникає 
потреба в обмеженні кола осіб (як внутрішніх виконавців, 
так і зовнішніх респондентів), які мають доступ до інфор-
мації, що ними створюється в процесі їхньої життєдіяль-
ності й вимога щодо захисту якої встановлена законом.

За  таких  умов  кожен  із  зазначених  суб’єктів  обирає 
інструментарій для обмеження доступу до життєво важ-
ливої для  суб’єкта  інформації,  несанкціонований доступ 
до якої може заподіяти шкоду інтересам держави, суб’єкта 
господарювання та/або фізичної особи.

Тому  актуальність  дослідження  сучасного  стану  сис-
теми захисту інформації з обмеженим доступом в Україні 
продиктована  вимогами  сьогодення,  адже  для  того  щоб 
рухатися далі необхідно визначити, на якому етапі пере-
бувають дослідження в певний відрізок часу. Це настільки 
ж важливо, як військовій посадовій особі для початку пла-
нування воєнної операції визначити на театрі воєнних дій 
місце розташування ввірених їй сил.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Розвиток 
сучасних видів захисту інформації у вітчизняній інформа-
ційній доктрині розроблені, на думку автора, недостатньо. 
Наукових  праць  вітчизняних  учених  досить  обмежена 
кількість,  це  ускладнює  проведення  аналізу  наукових 
поглядів на питання розвитку системи захисту інформації 
з обмеженим доступом в сучасній Україні.

Доктринальним  надбанням  дослідження  стали  праці 
вчених,  які  вивчали  питання  розвитку  системи  захисту 
інформації,  періодизації  захисту  інформації  й  визначали 
стан такого захисту в певний період часу або принаймні 
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стан складових досліджуваної системи. Це, зокрема, праці 
А.М.  Гуза,  Б.А.  Кормича,  В.А.  Ліпкана,  О.В.  Шапети, 
В.І.  Діоріци,  Л.Ю.  Веселової,  В.І.  Гурковського  та  дея-
ких інших учених. У зв’язку з таким станом розроблення 
питання, яке підлягає аналізу, найбільш цікавим і диску-
сійним  залишається  визначеність  і  розвинутість  складо-
вих частин системи захисту інформації на сучасному етапі 
її існування.

Деякі  науковці  (О.В.  Шапета,  В.І.  Діоріца  та  інші) 
приділяли  увагу  питанням  розвитку  сучасної  системи 
одного  з  видів  захисту  інформації  в Україні,  висвітлюючи 
питання  в  розрізі  основного  предмета  свого  дослідження 
й у взаємозв’язку з ним. Цікавим є також розуміння проб-
леми  розвитку  захисту  інформації  в  Україні  А.М.  Гуза 
[1,  с.  112–127].  Однак  розвідані  й  висвітлені  вказаними 
науковцями питання не охоплюють у цілому сучасну сис-
тему захисту інформації з обмеженим доступом (далі – сис-
тема, досліджувана система), є дотичними до аналізованого 
в  цьому  дослідженні  питання,  але  сприятимуть  аналізу 
та його висвітленню з урахуванням сучасних поглядів.

Мета статті – визначити й проаналізувати стан розви-
тку системи захисту інформації з обмеженим доступом на 
сучасному етапі розбудови нашої держави.

Виклад основного матеріалу дослідження. Що  ж 
відбувається  з  досліджуваною  системою  на  сучасному 
етапі? Чи функціонує  система  для  виконання  завдань  за 
призначенням? Для  відповіді  на  ці  запитання  нагадаємо 
синтезоване автором раніше визначення системи. Система 
захисту  інформації  з  обмеженим  доступом  –  сукупність 
суб’єктів, що провадять діяльність  із  захисту  інформації 
з обмеженим доступом, об’єктів, щодо яких здійснюється 
такий захист,  і  взаємопов’язаних заходів науково-техніч-
ного,  інформаційного,  освітнього  характеру,  організа-
ційних,  правових  заходів,  а  також  інженерно-технічних 
та інших заходів [2, с. 251].

Тож для аналізу сучасного стану системи в нашій дер-
жаві слід визначити її складові частини, охарактеризувати 
їхній склад і сучасний стан.

Так,  під  загальним  об’єктом  системи  в  наведеному 
вище визначенні  системи розуміємо сукупність об’єктів, 
щодо яких здійснюється суб’єктами системи захист.

Із проаналізованих законодавчих понять системи тех-
нічного захисту інформації, наведених у ч. 1 ст. 1 Закону 
України  «Про  Державну  службу  спеціального  зв’язку 
та  захисту  інформації України»  [3]  та  національної  сис-
теми кібербезпеки (ч. 1 ст. 8 Закону України «Про основні 
засади  забезпечення кібербезпеки України»  [4]),  а  також 
виходячи з розуміння Законом України «Про захист інфор-
мації  в  інформаційно-телекомунікаційних  системах» 
(ст. 2) об’єктів захисту в системі [5] до об’єктів системи 
слід  віднести  насамперед  інформацію  (відомості  та/або 
дані), програмні й апаратні засоби, призначені для обробки 
інформації, а також їх сукупності: комунікаційні системи 
всіх  форм  власності,  у  яких  обробляються  національні 
інформаційні ресурси та/або які використовуються в інте-
ресах  органів  державної  влади,  органів  місцевого  само-
врядування, правоохоронних органів і військових форму-
вань, утворених відповідно до закону; об’єкти критичної 
інформаційної  інфраструктури;  комунікаційні  системи, 
які використовуються для задоволення суспільних потреб 
і/або  реалізації  правовідносин  у  сферах  електронного 
урядування, електронних державних послуг, електронної 
комерції, електронного документообігу. Тобто крім інфор-
мації та засобів її оброблення до об’єктів системи відно-
симо  інформаційні,  комунікаційні,  технологічні,  інфор-
маційно-телекомунікаційні системи, в яких обробляється 
таємна (в широкому розумінні, не тільки державна таєм-
ниця), службова та/або конфіденційна інформація.

Суб’єкти  системи  –  це  насамперед  держава  в  особі 
уповноважених  органів  і  посадових  осіб,  які  вживають 
заходи  щодо  об’єктів  системи:  Верховна  Рада  України, 

Президент  України,  Рада  національної  безпеки  і  обо-
рони  України,  Кабінет  Міністрів  України,  Служба  без-
пеки України, інші органі, які здійснюють розвідувальну, 
контррозвідувальну  й  оперативно-розшукову  діяльність, 
Держспецзв’язку,  Національний  банк  України,  Мініс-
терство  оборони  України,  інші  міністерства,  центральні 
органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, а 
також органи місцевого самоврядування, власники інфор-
маційних, комунікаційних, технологічних, інформаційно-
телекомунікаційних  систем  (підприємства,  установи, 
організації, інші суб’єкти господарювання).

Повноваження  вказаних  суб’єктів  системи  визнача-
ються Конституцією України, базовими законами про цих 
суб’єктів, а також спеціальними законами, які регулюють 
суспільні  правовідносини  в  Україні,  пов’язані  з  захис-
том  інформації  з  обмеженим  доступом.  Причому  коло 
суб’єктів і їх правосуб’єктність є плинними, постійно змі-
нюючись, реагуючи на зміну й виникнення нових подраз-
ників (зовнішніх чинників) системи. Адже досліджувана 
система,  як  будь-яка  система,  має  бути  рівноважною 
(перебувати у внутрішній збалансованості) й реагувати на 
зміну й появу нових загроз для системи.

Прямі й зворотні зв’язки в системі можливо виразити 
через  системні,  взаємопов’язані  заходи  науково-техніч-
ного,  інформаційного,  освітнього  характеру,  організа-
ційні, правові заходи, а також інженерно-технічні та інші 
заходи  (прямі  зв’язки), які  здійснюють суб’єкти системи 
щодо об’єктів, впливаючи на них для досягнення очікува-
ного результату, бажаної мети (зворотних зв’язків).

Тож  заходи,  які  здійснюються  суб’єктами  в  системі 
стосовно  об’єктів,  є  прямими  зв’язками  досліджуваної 
системи,  а  досягнення  мети  й  відповідних  результатів 
вжитих  суб’єктами  заходів  є  зворотними  зв’язками  сис-
теми. Бажаними (позитивними) результатами здійснених 
суб’єктами системи заходів є такі:

–  належний рівень захищеності інформації з обмеже-
ним доступом у системах, у яких вона обробляється;

–  захищеність державної таємниці та іншої інформа-
ції, вимоги щодо захисту якої встановлені законом [6];

–  досконала  система  підготовки  кадрів  у  сферах 
інформаційної безпеки, захисту інформації, спеціального 
зв’язку, кібербезпеки, яка ґрунтується на передових досяг-
неннях науки й техніки;

–  безпека об’єктів критичної інфраструктури [7];
–  належний  стан  інформаційної  безпеки,  кібербез-

пеки, державної, національної безпеки.
На сучасному етапі розвитку системи захисту інформа-

ції  з  обмеженим доступом в Україні наявні  всі  її  складові. 
Об’єкти, суб’єкти системи й прямі зв’язки визначено на рівні 
законів України, а зворотні зв’язки – підзаконними актами. 

В національному законодавстві України врегульовано 
статуси  й  повноваження  суб’єктів  системи  (Конституція 
України,  Закони  України  «Про  національну  безпеку», 
«Про Службу безпеки України», «Про Державну службу 
спеціального  зв’язку  та  захисту  інформації  України», 
«Про  Національний  банк  України»,  «Про  Збройні  Сили 
України»,  «Про  основні  засади  забезпечення  кібербез-
пеки», «Про захист інформації в інформаційно-телекому-
нікаційних системах», «Про державну таємницю» тощо). 

Також чинне  законодавство нашої держави окреслює 
об’єкти  системи  (Конституція  України,  Закони  України 
«Про  національну  безпеку»,  «Про  основні  засади  забез-
печення кібербезпеки», «Про захист  інформації в  інфор-
маційно-телекомунікаційних  системах»,  «Про  державну 
таємницю», «Про інформації», «Про доступ до публічної 
інформації»,  «Про  захист  персональних  даних»,  «Про 
банки і банківську діяльність», Цивільний кодекс України, 
Господарський кодекс України та інші). 

Прямі  зв’язки  системи  унормовано  в  Україні  також 
Законами України «Про оборону», «Про наукову і науково-
технічну  діяльність»,  «Про  освіту»,  «Про  вищу  освіту», 
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«Про  професійну  (професійно-технічну)  освіту»,  «Про 
Національну програму інформатизації», «Про військовий 
обов’язок і військову службу» та іншими.

Щодо зворотних зв’язків системи наведені законодавчі 
акти  лише  в  загальному  окреслюють  створення  певних 
порядків  і  критеріїв  оцінки  рівня  захищеності  інформа-
ції з обмеженим доступом для отримання інформації про 
досягнення мети чи отримання бажаних результатів пря-
мих зв’язків. 

Так,  Законами  України  «По  основні  засади  забезпе-
чення  кібербезпеки  України»,  «Про  захист  інформації 
в  інформаційно-телекомунікаційних  системах»,  а  також 
базовими законами про суб’єктів, які здійснюють заходи 
щодо  захисту  інформації  з  обмеженим доступом,  перед-
бачаються  повноваження  таких  суб’єктів  щодо  встанов-
лення  певних  правил  (порядків,  нормативів,  критеріїв 
тощо) оцінювання рівня  захищеності  інформації  (у тому 
числі  з  обмеженим  доступом).  Усталеною  є  нормопро-
єктувальна  практика,  за  якої  законами  не  визначаються 
деталі  правил,  нормативів  і  стандартів,  порядків,  даючи 
повноваження  державним  органам  підзаконними  актами 
деталізувати такі правила, нормативи, стандарти, порядки.

Так,  по-перше,  Кабінетом  Міністрів  України  в  роз-
виток Закону України «Про основні засади забезпечення 
кібербезпеки  України»  затверджено  Загальні  вимоги  до 
кіберзахисту  об’єктів  критичної  інфраструктури  (Поста-
нова  Кабінету  Міністрів  України  від  19  червня  2019  р. 
№  518),  якими  визначено  організаційно-методологічні, 
технічні й технологічні умови кіберзахисту об’єктів кри-
тичної інфраструктури, що є обов’язковими до виконання 
підприємствами,  установами  й  організаціями,  які  відпо-
відно  до  законодавства  віднесені  до  об’єктів  критичної 
інфраструктури,  а  також  критерії  й  вимоги  до  об’єктів 
критичної інформаційної інфраструктури об’єкта критич-
ної інфраструктури [8].

По-друге,  Адміністрацією  Держспецзв’язку  в  розви-
ток Закону України «Про Державну службу спеціального 
зв’язку  та  захисту  інформації»  затверджено  «Порядок 
оцінки  стану  захищеності  державних  інформаційних 
ресурсів у  інформаційних, телекомунікаційних та  інфор-
маційно-телекомунікаційних  системах»  (Наказ  адміні-
страції Держспецзв’язку від 2 грудня 2014 р. № 660), яким 
визначено  правові  й  організаційні  засади  оцінювання 
стану  захищеності  державних  інформаційних  ресурсів 
в  інформаційних,  телекомунікаційних  й  інформаційно-
телекомунікаційних системах державних органів, органів 
місцевого  самоврядування,  військових  формувань,  утво-
рених відповідно до  законів України, підприємств, уста-
нов і організацій [9].

По-третє,  Національним  банком  України  у  розвиток 
Законів України «Про Національний банк України», «Про 
банки  і  банківську  діяльність»,  «Про  захист  інформації 
в  інформаційно-телекомунікаційних  системах»  розро-
блено  і  затверджено Положення про організацію  заходів 
із забезпечення інформаційної безпеки в банківській сис-
темі України (Постанова правління Національного банку 
України  від  28  вересня  2017  р.  №  95),  яким  визначені 
обов’язкові мінімальні вимоги до банків щодо організації 
заходів  із  забезпечення  інформаційної  безпеки  та  кібер-
захисту, принципи управління  інформаційною безпекою, 
вимоги до  інформаційних систем банку, що взаємодіють 
з інформаційними системами Національного банку Укра-

їни  з  урахуванням  напрямів  розвитку  криптографічного 
захисту інформації [10].

Такі порядки й правила визначили шляхи отримання 
певних  зворотних  зв’язків  досліджуваної  системи,  вони 
також  є  важливими  й  дають  змогу  учасникам  інформа-
ційних  правовідносин  правильно  розуміти  й  виконувати 
норми законів у частині захисту інформації, в тому числі 
з обмеженим доступом, а також визначають порядок отри-
мання суб’єктами системи зворотних зв’язків про резуль-
тат  своєї  діяльності  щодо  об’єктів  системи  та/або  уяв-
лення про межі допустимих критеріїв об’єктів системи.

Також  національні  стандарти  з  питань  інформацій-
ної безпеки,  зокрема ДСТУ ISO/IEC 27000:2019 «Інфор-
маційні  технології.  Методи  захисту.  Системи  керування 
інформаційною  безпекою.  Огляд  і  словник  термінів», 
ДСТУ  ISO/IEC  27005:2019  «Інформаційні  технології. 
Методи захисту. Управління ризиками інформаційної без-
пеки»  та  ДСТУ  ISO/IEC  TS  27008:2019  «Інформаційні 
технології. Методи захисту. Настанова щодо оцінювання 
захисту  інформаційної  безпеки»  [11],  є  вагомою  складо-
вою  частиною  формування  зв’язків  системи.  Зазначені 
стандарти гармонійно зі стандартами міжнародної спіль-
ноти розвивають прямі й зворотні зв’язки системи.

За таких обставин всі складові частини досліджуваної 
системи на сучасному етапі її розвитку не тільки повністю 
наявні в інформаційному суспільному житті нашої країни, 
але й нормативно врегульовані. 

Також важливим є те, що спостереження за динамікою 
розвитку  нормативно-правового  регулювання  складо-
вих частин досліджуваної системи дає можливість дійти 
висновку, що складові частини системи постійно зміню-
ються,  прямі  зв’язки  в  системі  вдосконалюються  шля-
хом  віднайдення  новітніх,  науково  обґрунтованих  засо-
бів і заходів впливу суб’єктів системи на її об’єкти. Така 
трансформація  відбувається  через  появу  нових  і  зміну 
наявних  зовнішніх  чинників,  які  впливають  на  систему 
загалом і на її складники.

Крім  цього  правове  регулювання  отримання 
суб’єктами системи від її об’єктів зворотних зв’язків про 
стан  системи  через  унормування  критеріїв,  показників 
якості, методів оцінювання, аудиту, інших способів визна-
чення  якості  впливу  суб’єктів  на  об’єкти  для  надійного 
функціонування системи дещо відстає від такого ж регу-
лювання інших складових частин системи.

Висновки. Отже, на сучасному етапі розвитку системи 
захисту інформації з обмеженим доступом автором визна-
чено й проаналізовано її складові частини й наведено їхнє 
наповнення. 

Автором також установлено, що досліджувана система 
прогресує, її складові частини розвиваються, в тому числі 
шляхом  вдосконалення  нормативно-правового  регулю-
вання  правовідносин,  пов’язаних  із  захистом  інформації 
з обмеженим доступом, систем, в яких обробляється така 
інформація.

Крім цього перетворення, які відбуваються з об’єктами 
й суб’єктами системи, неминуче впливають на зміну пря-
мих і зворотних зв’язків у системі для відновлення її вну-
трішньої  врівноваженості  (збалансованості) під  впливом 
нових викликів, продиктованих часом. Проте нормативне 
визначення зворотних зв’язків відстає від темпів перетво-
рення  інших  складових  частин  системи, що  не  може  не 
відбиватися на її збалансованості.
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ОБ’ЄКТ СКЛАДУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО 
СТ. 173 КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

THE OBJECT OF COMPOSITION OF THE ADMINISTRATIVE OFFENSE, PROVIDED FOR 
ART. 173 CODE OF UKRAINE ON ADMINISTRATIVE OFFENSES

Кравченко І.А., 
кандидат юридичних наук,

старший викладач кафедри конституційного та адміністративного права і процесу 
Чорноморського національного університету імені Петра Могили

У статті вказано, що одним з найбільш поширених адміністративних правопорушень у сфері охорони громадського порядку є дрібне 
хуліганство, передбачене ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП). Для з’ясування сутності дрібно-
го хуліганства, виявлення причин неправильного застосування ст. 173 КУпАП детально розглядається об’єкт такого правопорушення. 
Наголошено, що визнання родовим об’єктом дрібного хуліганства суспільних відносин, що охороняють громадський порядок і громадську 
безпеку, не викликає суперечок серед науковців. Водночас визначення безпосереднього об’єкта адміністративного правопорушення, 
передбаченого ст. 173 КУпАП, є досить неоднозначним. Тлумачення дрібного хуліганства у ст. 173 КУпАП дає змогу зробити висновок, що 
ця адміністративно-правова норма покликана охороняти суспільні відносини у сфері громадського порядку. Обґрунтовано, що пробле-
мою є відсутність нормативного визначення «громадський порядок», яке було б універсальним у процесі правозастосування. Визначень 
громадського порядку в науковій літературі можна нарахувати кілька десятків. Їх різноманітність пояснюється тим, що практично кожен 
автор намагається акцентувати увагу на якійсь специфічній ознаці цього, безумовно, різноманітного явища. Ми вважаємо, що громадське 
місце не може слугувати критерієм для визначення просторових меж застосування повноважень уповноваженими органами й посадо-
вими особами з метою забезпечення громадського порядку. Адже не місце вчинення відповідних дій, а їхня публічність має визначальне 
значення для кваліфікації більшості адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок. Сформульовано, що гро-
мадський порядок – це суспільні відносини, які полягають у дотриманні їх суб’єктами правових та етичних норм, покликаних забезпечу-
вати захист прав і свобод громадян, їхнього життя й здоров’я, повагу до честі й людської гідності. З метою однакового розуміння терміну 
«громадський порядок» і правильної кваліфікації правопорушень вважаємо за необхідне закріпити його дефініцію в нормативно-право-
вих актах, зокрема в Кримінальному кодексі України й КУпАП.

Ключові слова: об’єкт, правопорушення, громадський порядок, громадське місце, суспільні відносини, правова норма.

In the article is indicated that one of the most common administrative offenses in the field of public order is petty hooliganism, provided for 
by Art. 173 CUoAO. To find out the essence of petty hooliganism, identify the causes of misuse of Art. 173 CUoAO in detail deals with the object 
of this offense. It is emphasized that recognition as a generic object of petty hooliganism of public relations, protecting public order and public 
safety, does not cause controversy among scientists. At the same time, the determination of the direct object of an administrative offense under  
Art. 173 CUoAO, is rather ambiguous. Interpretation of petty hooliganism in Art. 173 CUoAO allows to conclude that this administrative-legal norm 
is intended to protect public relations in the sphere of public order. It is justified that the problem is the lack of a normative definition of “public order” 
that would be universal in the enforcement process. There are several dozen definitions of public order in the scientific literature. Their diversity 
is explained by the fact that almost every author tries to focus attention on some specific feature of this, of course, a diverse phenomenon. In our 
opinion, a public place cannot serve as a criterion for defining the spatial boundaries of the exercise of powers by authorized bodies and officials 
for the purpose of ensuring public order. It is not the place where the relevant actions are committed, but their publicity is crucial to qualifying most 
administrative offenses that violate public order. It is stated that public order is a public relation, which consists in the observance of the subjects 
of legal and ethical norms intended to protect the rights and freedoms of citizens, their life and health, respect for honor and human dignity.  
It is suggested that in order to understand the term “public order” and to properly qualify the offenses, we consider it necessary to consolidate its 
definition in normative legal acts, in particular in the Criminal Code of Ukraine and the Code of Ukraine on Administrative Offenses. 

Key words: object, offense, public order, public place, public relations, legal norm.

Постановка проблеми. У розділі 14 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення передбачені адміні-
стративні правопорушення, що посягають на громадський 
порядок і громадську безпеку. Можна з упевненістю ска-
зати,  що  такі  правопорушення  завдають  істотної  шкоди 
всім сферам життєдіяльності людини, породжують виник-
нення  дискомфорту  в  суспільних  відносинах,  почуття 
нестабільності, незахищеності й навіть страх перед нега-
тивними  наслідками,  які  є  результатом  учинення  таких 
дій. У разі порушення громадського порядку й посягання 
на громадську безпеку створюється обстановка, яка одна-
ково небезпечна як для громадян, так і для держави.

Одним  з  найбільш  поширених  адміністративних 
правопорушень  у  сфері  охорони  громадського  порядку 
є дрібне хуліганство, передбачене ст. 173 КУпАП.

Для з’ясування сутності дрібного хуліганства, виявлення 
причин  неправильного  застосування  ст.  173  КУпАП  слід 
детальніше розглянути об’єкт такого правопорушення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Склад 
дрібного  хуліганства  вивчали  такі  науковці:  О.М.  Бан-
дурка, П.М. Білий, А.І. Берлач, Т.О. Гуржій, Т.С. Жилікова, 
О.О. Книженко, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, О.М. Мико-
ленко,  О.В.  Остапенко,  А.І.  Саєнко,  О.Ю.  Салманова, 
О.Ф. Шишов  та  інші. Досліджувалося  поняття  «громад-

ський порядок» у працях В.П. Нагребельного, Ф.Е. Колон-
таєвського,  Є.О.  Корнєва,  В.В.  Лазарева,  Л.Л.  Панова, 
Л.М.  Розіна, О.Ф. Скакун, К.О. Чишко  та  інших. Однак 
єдиного  підходу  до  тлумачення  змісту  об’єкта  дрібного 
хуліганства на сьогодні не вироблено, тому він потребує 
подальшого ґрунтовного вивчення. 

Мета наукової статті. Розкрити сутність об’єкту адміні-
стративного правопорушення, передбаченого ст. 173 КУпАП.

Виклад основного матеріалу. Ст. 173 КУпАП передба-
чає адміністративну відповідальність за дрібне хуліганство 
й тлумачить його як нецензурну лайку в громадських міс-
цях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що 
порушують громадський порядок і спокій громадян.

Наведене законодавче визначення свідчить про те, що 
дрібне  хуліганство  є  небезпечним  соціальним  явищем, 
адже є не тільки поширеним правопорушенням, але й має 
різноманітні форми прояву.

Тому  встановлення  об’єкту  дрібного  хуліганства 
є досить важливим як для науки адміністративного права, 
так і для сфери правозастосування в цілому.

У  загальній  теорії  права під  об’єктом правопорушення 
розуміють суспільні відносини, які охороняються правовими 
нормами та  яким у разі  вчинення правопорушення  заподі-
юється шкода або виникає загроза заподіяння такої шкоди.
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Як  зазначалося  вище,  розділ  14  КУпАП  передбачає 
відповідальність за правопорушення проти громадського 
порядку  й  громадської  безпеки,  і  саме  ця  обставина 
є ключовим моментом для розуміння суті досліджуваного 
питання.

Визнання  родовим  об’єктом  дрібного  хуліганства 
суспільних відносин, що охороняють  громадський поря-
док  і  громадську  безпеку,  не  викликає  суперечок  серед 
науковців. Водночас визначення безпосереднього об’єкта 
адміністративного  правопорушення,  передбаченого 
ст. 173 КУпАП, є досить неоднозначним.

Тлумачення дрібного хуліганства у ст. 173 КУпАП дає 
змогу  зробити висновок, що ця адміністративно-правова 
норма покликана охороняти суспільні відносини у сфері 
громадського порядку.

Слід  вказати,  що  держава  встановлює  нормативну 
модель  громадського  порядку  й  передбачає  можливість 
застосування примусових заходів до тих, хто її порушує. 
Найбільш  широко  для  охорони  громадського  порядку 
використовується  інститут  адміністративної  відповідаль-
ності. Тому  важливим у правозастосуванні  є  визначення 
її підстав і можливостей в охороні громадського порядку.

Цілком  очевидно,  що  вихідний  критерій  у  розумінні 
дрібного хуліганства – це правильне усвідомлення під час 
правозастосування  такої  важливої  складової,  як  громад-
ський  порядок,  який  у  процесі  хуліганських  дій,  перед-
бачених ст. 173 КУпАП, неодмінно має бути порушений.

Поняття «громадський порядок» є досить часто вжи-
ваним  терміном  як  в  законодавстві,  так  і  в  юридичній 
літературі.  Однак  в  законодавстві  України  тлумачення 
громадського  порядку  надано  лише  в  контексті  порядку 
організації й проведення футбольних матчів.

Так, у Законі України від 8 липня 2011 р. № 3673-17  
«Про  особливості  забезпечення  громадського  порядку 
та  громадської  безпеки  у  зв’язку  з  підготовкою  та  про-
веденням  футбольних  матчів»  установлено,  що  громад-
ський порядок  –  це  сукупність  суспільних  відносин, що 
забезпечують нормальні  умови життєдіяльності  людини, 
діяльності підприємств, установ й організацій під час під-
готовки й проведення футбольних матчів шляхом установ-
лення, дотримання й реалізації правових та етичних норм 
[1].  Очевидно,  що  наведене  трактування  громадського 
порядку  розкриває  його  зміст  саме  у  зв’язку  з  організа-
цією  та  проведенням  футбольних  матчів,  а  не  визначає 
його суть загалом.

Безсумнівно,  проблемою  є  відсутність  нормативного 
визначення громадського порядку, яке було б універсаль-
ним у процесі правозастосування. Разом із тим наукою не 
вироблено єдиного підходу до цього терміну.

Визначень громадського порядку в науковій літературі 
можна  нарахувати  кілька  десятків.  Їхня  різноманітність 
пояснюється тим, що практично кожен автор намагається 
акцентувати увагу на якійсь специфічній ознаці цього без-
умовно різноманітного явища.

У  коментарі  до  КУпАП  визначено,  що  громадський 
порядок – це обумовлена потребами суспільства система 
врегульованих правовими й іншими соціальними нормами 
система відносин, що складаються в громадських місцях 
у процесі спілкування людей, яка має на меті забезпечення 
спокійної  обстановки  суспільного  життя,  нормальних 
умов  для  праці  й  відпочинку  людей,  діяльності  держав-
них органів,  а  також підприємств, установ й організацій 
[2, с. 334].

Так, В.П. Нагребельний  громадський порядок  тлума-
чить як «систему суспільних відносин, урегульовану пра-
вовими  й  іншими  соціальними  нормами,  яка  забезпечує 
захист прав і свобод громадян, їхнього життя й здоров’я, 
повагу до честі й людської гідності, дотримання норм сус-
пільної моралі» [3, с. 639].

Ф.Ю.  Колонтаєвський  під  громадським  порядком 
розуміє  «систему  суспільних  відносин,  що  виникають 

й існують головним чином у громадських місцях, основою 
якої є дотримання норм права та інших соціальних норм, 
спрямованих на забезпечення особистої безпеки громадян 
і  громадської  безпеки,  створення  сприятливих  умов  для 
нормального функціонування підприємств, установ, орга-
нізацій і громадських об’єднань» [4, с. 9]. 

О.Ф.  Скакун  вказує,  що  громадський  порядок  –  це 
«стан  упорядкованості  соціальними  нормами  (нормами 
права,  моралі,  корпоративними  правами,  нормами-зви-
чаями)  системи  суспільних  відносин  і  їх  дотримання» 
[5, с. 492].

Н.Ж.  Даніліна  стверджує,  що  громадський  поря-
док – це врегульований нормами права порядок поведінки 
людей в громадських місцях, що забезпечує спокій грома-
дян,  їхню честь, гідність  і недоторканність особи, збере-
ження майна, нормальну роботу державних органів і гро-
мадських організацій [6].

Як  бачимо,  у  наведених  визначеннях  громадського 
порядку ряд учених застосовують словосполучення «гро-
мадське  місце».  Ми  вважаємо,  що  громадське  місце  не 
може  слугувати  критерієм  для  визначення  просторових 
меж  застосування  повноважень  уповноваженими  орга-
нами  й  посадовими  особами  з  метою  забезпечення  гро-
мадського порядку. Адже не місце вчинення відповідних 
дій, а їхня публічність має визначальне значення для ква-
ліфікації  більшості  адміністративних  правопорушень, 
що  посягають  на  громадський  порядок.  Поняття  «гро-
мадський порядок»  і «порядок в громадському місці» не 
є тотожними, оскільки громадський порядок повинен під-
тримуватися й відповідно може бути порушений не тільки 
в громадських місцях, а й в інших.

На сьогодні судова практика розгляду справ про адмі-
ністративні  правопорушення  свідчить,  що  у  прийнятті 
рішень щодо вчинення дрібного хуліганства суд  здебіль-
шого виходить саме з учинення дій у громадських місцях.

Так, 14 грудня 2018 р. о 14:00 О., перебуваючи в стані 
алкогольного сп’яніння в громадському місці, біля Кисе-
лівської  ЗОШ,  висловлювався  нецензурною  лайкою 
на  адресу  громадянки  Б.  у  присутності  її  малолітнього 
сина, чим порушив громадський порядок і спокій грома-
дян,  за що  передбачена  відповідальність  ст.  173 КУпАП 
[7]. 18 липня 2018 р. близько 8:30 Г., перебуваючи в гро-
мадському місці в с. Бишів, по вул. Київська, 52а, а саме 
в  магазині  «Хуторок»,  вчинила  дрібне  хуліганство  від-
носно А., що виражалось в тому, що Г. виражалася нецен-
зурними словами до А. в присутності сторонніх осіб, чим 
порушила громадський порядок  і спокій громадян  і вчи-
нила правопорушення, передбачене ст. 173 КУпАП [8].

Зрозуміло,  що  між  громадським  порядком  і  громад-
ським  місцем  існує  досить  стійкий  зв’язок,  проте  слід 
визнати, що громадський порядок не зводиться виключно 
до суспільних відносин у громадських місцях.

Водночас  слід  погодитися  з  тим,  що  попри  відсут-
ність у науковій літературі єдиного підходу до визначення 
поняття «громадський порядок» автори єдині в тому, що 
громадський порядок є сукупністю суспільних відносин, 
упорядкованих не лише нормами права, а й іншими етич-
ними нормами, до яких можуть відноситися не тільки офі-
ційно-легітимні  приписи  у  формі  законів,  указів,  інших 
імперативів, що містяться  в  підзаконних  актах,  а  й  пра-
вила поведінки в побуті, неписані моральні етико-норма-
тивні еталони [9, с. 53].

На  підставі  наведеного  положення  законодавства 
й  позицій  науковців можемо  сформулювати, що  громад-
ський  порядок  –  це  суспільні  відносини,  які  полягають 
у  дотриманні  їх  суб’єктами  правових  та  етичних  норм, 
покликаних забезпечувати захист прав і свобод громадян, 
їхнього життя й здоров’я, повагу до честі й людської гід-
ності. 

 Якщо в тому, що безпосереднім об’єктом дрібного хулі-
ганства  визнаються  суспільні  відносини,  які  охороняють 
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громадський  порядок,  у  науковій  літературі  немає  істот-
них суперечок, особливо у зв’язку з тим, що це закріплено 
в назві розділу 14 КУпАП, то з приводу інших суспільних 
відносин, що можуть виступати в такій ролі, є різні думки.

Виходячи з конструкції ст. 173 КУпАП, безпосереднім 
об’єктом  посягання  дрібного  хуліганства  є  встановлені 
суспільні  відносини  громадського  порядку,  суспільної 
моралі  й  людської  гідності  [10,  с.  213].  Наведене  розу-
міння  об’єкту  дрібного  хуліганства  породжує  сумніви, 
адже невже  суспільна мораль  і  людська  гідність перебу-
вають поза межами громадського порядку, який, як було 
з’ясовано  вище,  врегульовується  не  лише  правовими 
нормами, а й етичними нормами, які забезпечують також 
і повагу до честі та людської гідності.

Висновки. Отже,  підсумовуючи  вищевикладене, 
можемо стверджувати, що:

1)  визнання  родовим  об’єктом  дрібного  хуліганства 
суспільних  відносин,  які  охороняють  громадський поря-

док  і  громадську  безпеку,  не  викликає  суперечок  серед 
науковців;

2)  безпосередній об’єкт дрібного хуліганства – це сус-
пільні відносини, що охороняють громадський порядок;

3)  громадське  місце  не  може  слугувати  критерієм 
для  визначення просторових меж  застосування повнова-
жень  уповноваженими  органами  й  посадовими  особами 
з метою забезпечення громадського порядку;

4)  громадський порядок – це суспільні відносини, які 
полягають у дотриманні їх суб’єктами правових та етич-
них норм, покликаних забезпечувати захист прав і свобод 
громадян, їхнього життя й здоров’я, повагу до честі й люд-
ської гідності;

5)  з  метою  однакового  розуміння  терміну  «громад-
ський порядок» і правильної кваліфікації правопорушень 
вважаємо за необхідне закріпити його дефініцію в норма-
тивно-правових актах,  зокрема в Кримінальному кодексі 
України та КУпАП.
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Центру воєнно-стратегічних досліджень
Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

У статті проаналізовано та запропоновано шляхи вдосконалення діючих законодавчих актів, які регламентують діяльність Збройних 
сил України (ЗСУ) як основного гаранта державного суверенітету та незалежності України.

Дослідженням положень діючого законодавства України визначено, що окремі прийняті раніше законодавчі акти діють одночасно з 
прийнятими пізніше у видозміненому стані, розбіжності в їхньому змісті не були усунуті законодавцем.

Головною парадигмою військового права повинно стати правове забезпечення безпеки держави і суспільства через вирішення 
визначених Конституцією і законами України функцій держави та ЗСУ.

Невизначеність національної правової системи в пошуках оцінки подій на тимчасово окупованих територіях між сумішшю тероризму, 
сепаратизму, агресії та воєнних злочинів не сприяють захисту інтересів ЗСУ і військовослужбовців.

Систематизація діючих правових норм військового законодавства являється одним із вагомих важелів, здатних якісно оновити та 
вдосконалити його.

Світова практика регламентації діяльності збройних сил показує лише поодинокі випадки прийняття кодифікованих нормативно-
правових актів, якими є військові кодекси. 

Одним із важливих юридичних джерел військового права може слугувати чисельний перелік міжнародних угод військової та оборон-
ної спрямованості, згоду на які надано Верховною Радою України. 

До джерел військового права автор відносить винесені судові рішення Верховного та Конституційного суду України з питань прохо-
дження військової служби та соціального захисту військовослужбовців.

Зазначається, що адаптація національного військового законодавства повинна розглядатись як невід’ємна складова частина політи-
ки євроатлантичної інтеграції України.

Окремі положення законодавчих актів у сфері оборони потребують відповідного узгодження між собою, враховуючи норми Закону 
України «Про національну безпеку України».

Зазначено, що запровадження процесу кодифікації законодавства у сфері оборони України є передчасним, оскільки процес рефор-
мування ЗСУ та системи функціонування національної безпеки не завершено.

Ключові слова: Збройні Сили України, сектор безпеки та оборони, національна безпека держави, мобілізаційна підготовка, джерела 
військового права, військові формування.

The article analyzes and proposes ways of improving the existing legislative acts that regulate the Armed Forces’ activity as the main 
guarantor of state sovereignty and independence of Ukraine.

The study of the provisions of the current legislation of Ukraine has determined that individual legislative acts adopted earlier act simultaneously 
with those adopted later in the amended state, differences in their content have not been eliminated by the legislator.

The main paradigm of military law should be the legal security of the state and society through the decision of the functions of the state and 
the Armed Forces defined by the Constitution and laws of Ukraine.

The uncertainty of the national legal system in seeking to assess events in the temporarily occupied territories between a mixture of terrorism, 
separatism, aggression and war crimes does not contribute to the protection of the interests of the Armed Forces and servicemen.

Systematization of the current legal norms of military law is one of the important levers that can qualitatively update and improve it.
The global practice of regulating the activities of the armed forces shows only a single case of the adoption of codified regulations, which are 

military codes.
One of the important legal sources of military law can be the numerous list of international agreements of military and defense orientation, 

which were approved by the Verkhovna Rada of Ukraine.
The author attributes to the sources of military law the judgments of the Supreme and Constitutional Courts of Ukraine on military service 

and social protection of servicemen.
It is noted that the adaptation of national military legislation should be considered an integral part of Ukraine’s Euro-Atlantic integration policy.
Certain provisions of the legislative acts in the field of defense require appropriate harmonization with each other, taking into account the 

provisions of the Law of Ukraine “On National Security of Ukraine”.
It is stated that the introduction of the process of codification of the legislation in the sphere of defense of Ukraine is premature, since the 

process of reforming the Armed Forces and the system of functioning of national security is not completed.
Key words: Armed Forces of Ukraine, security and defense sector, national security, mobilization training, sources of military law, military 

formations.

Постановка проблеми. Перед сучасною юридичною 
наукою  поставлені  важливі  завдання,  зумовлені  станов-
ленням та розвитком правової системи країни, формуван-
ням та діяльністю державних  інституцій. Неабияка роль 
у цьому процесі має належати і військовому праву Укра-
їни  як  складовій  частині  цієї  науки.  Вивчення  проблем 
військового права останнім часом не знайшло належного 
теоретичного  дослідження  ні  в  юриспруденції,  ні  серед 
напрямів наукових розробок фахівців сектору оборони.

Військове  законодавство  необхідно  розглядати  як 
самостійну галузь, на яку правовою доктриною покладено 
здійснення  наукових  розробок,  проведення  відповідних 
практичних заходів щодо впровадження стандартів НАТО 
у вітчизняне законодавство.

Офіційне  визнання  предметного  напряму  наукових 
досліджень  «Право  національної  безпеки;  військове  
право» (2.13) у межах наукової спеціальності «Право» (081) 
зобов’язує науковців та практиків зосередитись на питан-
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нях реалізації  наукових досліджень  відповідно до  вимог 
сьогодення. Одним із важливих та складних завдань зали-
шається  усунення  суттєвих  розбіжностей  у  визначенні 
термінів у змісті окремих нормативно-правових актів. Ці 
складності можливо було б усунути шляхом розроблення 
та прийняття Військового кодексу як якісно нового коди-
фікованого закону.

Але  в  умовах  здійснюваного  реформування  Зброй-
них Сил України  (далі – ЗСУ), яке відбувається в обста-
новці  гібридної  війни,  анексії  Автономної  республіки 
Крим (далі – АРК) та окупації окремих районів Донецької 
та  Луганської  областей,  натепер  реалізувати  прийняття 
подібного  закону  неможливо.  Тому  доцільно  здійснити 
порівняльно-правове  дослідження  у  сфері  діючого  зако-
нодавства  та  виробити  необхідні  рекомендації, що може 
відіграти  науково-розпізнавальну  роль  і  мати  прикладне 
значення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У тій чи 
іншій мірі дослідженню проблем юридичних джерел вій-
ськового права останнім часом приділяли увагу М.В. Крав-
чук,  В.Г.  Пилипчук,  В.Й.  Пашинський,  О.В.  Шамрай, 
О.В. Зайчук, Н.М. Оніщенко, В.І. Німченко, В.В. Бонда-
рєв, В.Ф. Опришко, О.І. Ющик, М.С. Туркот, В.Б. Толубко 
та інші науковці. Проте роботи цих авторів базувались на 
оцінці  раніше  діючого  законодавства,  яке  кардинально 
змінилось останнім часом у зв’язку із прийняттям нових 
актів та змінами в суспільних та політичних реаліях дер-
жави. Більш ґрунтовно підійшли до висвітлення загально-
теоретичних  проблем  та  аспектів  концептуальних  засад 
військового  законодавства  у  своїх  працях  М.М.  Прохо-
ренко [1] та П.П. Богуцький [2].

Але  ряд  існуючих  проблем  фактично  залишився 
в стартовому режимі. Це викликає дискусії серед фахівців 
щодо шляхів усунення протиріч у діючому законодавстві 
у сфері оборони та ускладнює узагальнення ідей і надання 
рекомендацій щодо способів його удосконалення.

Мета  і  завдання  порівняльно-правового  дослідження 
законодавства України та деяких зарубіжних держав поля-
гає в тому, щоб на підставі аналізу чинного законодавства, 
практики  його  застосування  та  існуючих  наукових  під-
ходів  до  проблем  систематизації  та  кодифікації  спробу-
вати виробити рекомендації щодо усунення розбіжностей 
в юридичній трактовці деяких дефініцій.

Виклад основного матеріалу.  Дослідження  поло-
жень діючого  законодавства України та деяких держав-
партнерів, насамперед країн-партнерів  із НАТО, викли-
кано тим, що окремі, прийняті одразу після встановлення 
незалежності,  законодавчі  акти  діють  одночасно  з  при-
йнятими  пізніше  у  видозміненому  стані.  Розбіжності 
в їхньому змісті не були усунуті своєчасно законодавцем. 
Для проведення об’єктивного, всебічного аналізу діючих 
норм права вбачається доцільним застосувати всі відомі 
науці  методи  дослідження.  Насамперед  традиційний 
юридично-логічний метод, за ним – порівняльно-право-
вий. У сукупності дослідження може дати узагальнений 
характер  уявлень  про  стан  законодавства  та  висвітлить 
проблеми,  які  дозволять  привести  його  у  відповідність 
до об’єктивних реалій часу.

На жаль, ці наукові рекомендації та розроблені раніше 
проєкти  законів  у  сфері  оборони  залишались  нереалізо-
ваними. Збройні Сили скорочувались, а зі зменшенням їх 
кількісного складу збільшувався відтік юристів-практиків 
та науковців, які працювали за вибраним фахом.

Зокрема, скасування у 2001 році наукової і навчальної 
спеціальності «Військове право» та впровадження спеці-
альності  «Право національної безпеки;  військове право» 
призвели  до  відтоку  досвідчених  фахівців,  втрати  інте-
ресу науковців до розробок, висвітлення правових аспек-
тів  безпеки  та  оборони  [3,  с.  67].  Негативно  вплинула 
на  цю  ситуацію  і  ліквідація  системи  військової  юстиції 
та військового правосуддя.

Наслідком цих непродуманих рішень стало зниження 
теоретико-практичного рівня правового регулювання сус-
пільних відносин у сфері безпеки  і оборони. Такий стан 
украй  негативно  відображається  на  вирішенні  правових 
питань застосування військ  і сил, що є дуже актуальним 
у сучасних умовах [4, с. 24].

Доводиться  констатувати,  що  дослідження  проблем 
військового  законодавства  фактично  розпочато  завдяки 
зусиллям  Національної  академії  правових  наук  України 
в утворенні Секції права національної безпеки та військо-
вого  права  НАПрН,  а  також  відстоюванні  позиції  щодо 
прийняття  і  затвердження Міністерством  освіти  і  науки 
у межах галузі знань, за якою може здійснюватися підго-
товка здобувачів вищої освіти – «Право» (081), предмет-
ного напряму досліджень 2.13 «Право національної  без-
пеки; військове право».

Реалізація цього заходу сприятиме належному науко-
вому і правовому забезпеченню сектору безпеки і оборони; 
дозволить  скоординувати  необхідні  наукові  розробки 
в  організації  та  здійсненні  спільних  фундаментальних 
і прикладних досліджень, керуючись при цьому закріпле-
ними Конституцією України орієнтирами щодо адаптації 
національного  законодавства  до  стандартів  країн-членів 
НАТО та норм міжнародного гуманітарного права. Пере-
дусім це необхідно для якісного правового  забезпечення 
військ (сил) у ході проведення Операції Об’єднаних Сил.

Головною  парадигмою  військового  права  повинно 
стати правове забезпечення безпеки держави і суспільства 
у вирішенні визначених Конституцією і законами України 
функцій  держави  та  ЗСУ щодо  захисту  конституційного 
ладу, суверенітету, територіальної цілісності і недоторка-
ності України. Зрозуміло, що через велику кількість дію-
чих  одночасно  та  іноді  суперечливих  за  змістом  законо-
давчих актів охопити їх повним аналізом неможливо через 
вимоги  до  обсягу  статті.  Разом  із  тим  доцільно  зосере- 
дитись на більш глобальних та суттєвих проблемах, які не 
потребують істотних затрат та часу.

Закон  України  «Про  національну  безпеку  і  оборону 
України», прийнятий у 2018 році, започаткував процес роз-
будови нової моделі сектору безпеки і оборони, яка включає 
основні  складники:  систему  управління  і  демократичного 
контролю над сектором безпеки й оборони; сили оборони; 
оборонно-промисловий  комплекс  [5].  До  його  прийняття 
законодавча база з питань функціонування сектору безпеки 
та оборони, а також застосування ЗСУ в конфліктних ситуа-
ціях була недостатньо розвинутою і суперечливою.

Відсутність  системного  підходу  до  розв’язання  про-
блем  законодавчого  забезпечення  державної  політики 
з порушеного питання призвела до прогалин у визначенні 
функцій та повноважень суб’єктів сектору безпеки та обо-
рони, а також неврегульованості відносин між ними.

Цілком  природно  та  логічно,  що  розроблений  за 
участю  іноземних  радників  та  прийнятий  фактично  під 
час  реальної  війни  цей  Закон  кардинально  відрізняється 
від  Закону  України  «Про  основи  національної  безпеки 
України» від 2003 р. [6].

У  його  преамбулі  визначаються  та  розмежовуються 
повноваження  державних  органів  у  сферах  національної 
безпеки  та  оборони,  створюється  основа  для  інтеграції 
процедур  дії  органів  державної  влади,  інших  державних 
структур,  функції  яких  стосуються  національної  безпеки 
і  оборони,  сил  безпеки  і  оборони.  Визначається  система 
командування, контролю та координації операцій сил без-
пеки і оборони, запроваджується всеосяжний підхід до пла-
нування у  сферах національної  безпеки  і  оборони.  Забез-
печується  у  такий  спосіб  демократичний  контроль  над 
органами та формування сектору безпеки і оборони [5].

У новому законі даються визначення поняттям «воєн-
ний  та  збройний  конфлікти»,  «воєнна  безпека»,  «гро-
мадська безпека  і порядок», «державна безпека», «демо-
кратичний  цивільний  контроль»,  «загроза  національній 
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безпеці  держави»,  «національна  безпека  України».  Крім 
того, проведено комплексний огляд сектору безпеки і обо-
рони.  Деталізовано  та  роз’яснено  понад  24  терміни,  які 
безпосередньо впливають на сектор безпеки і оборони [5].

У жодному  із  раніше  діючих  законодавчих  актів,  які 
в  основному  носили  декларативний  характер,  не  були 
окреслені  повноваження  посадових  осіб  та  не  надава-
лось визначень основ регламентації цієї сфери правового 
поля. Тому в прикінцевих положеннях нового закону вка-
зано, що у зв’язку з набуттям ним чинності визначаються 
такими, що втратили чинність, Закон України «Про демо-
кратичний цивільний контроль над Воєнною організацією 
і правоохоронними органами держави» 2003 р., із наступ-
ними змінами [7] та Закон України «Про організацію обо-
ронного планування» 2005 р. [8].

Принципово новим у  вищезазначеному Законі  є  пла-
нування  оборонного  бюджету на  основі  спроможностей. 
Так,  у  ст.  35  «Фінансове  забезпечення  сектору  безпеки 
і оборони» визначено, що річний обсяг видатків на фінан-
сування цього сектору має становити не менше 5% запла-
нованого обсягу ВВП, з яких не менше 3% повинно йти 
виключно на сили оборони. Передбачається розвиток дер-
жави в умовах воєнного конфлікту, а в деяких ситуаціях – 
і в умовах воєнного стану [5].

Конкретизовані  повноваження  як  Міністерства  обо-
рони України (далі – МОУ), так і його очільника. Зокрема, 
ст.  15  Закону  визначає,  що  МОУ  «є  головним  органом 
у  системі ЦОВВ, що  забезпечує формування  та реалізує 
державну політику з питань національної безпеки у воєн-
ній  сфері,  сферах  оборони  і  військового  будівництва 
у  мирний  час  та  особливий  період».  Воно,  як  і  раніше, 
повинно  займатись  підготовкою  держави  до  оборони, 
воєнною,  кадровою  та  військово-технічною  політикою, 
координацією діяльності державних органів і органів міс-
цевого самоврядування з визначеного напряму  [5]. МОУ 
є  центральним органом  виконавчої  влади,  у  підпорядку-
ванні  якого  перебувають  ЗСУ  та  Державна  спеціальна 
служба транспорту.

Новелами  цього  Закону  є  також  те,  що  Міністр  обо-
рони  України  призначається  на  посаду  ВРУ  за  подан-
ням Президента України з числа цивільних осіб. Всі його 
заступники  також  повинні  бути  цивільними  особами  [5]. 
У  ст.  33  п.  2  Закону  «Про  національну  безпеку України» 
вперше визначено, що «Міністр оборони несе відповідаль-
ність  за  підготовку  та  подання  програм,  спрямованих  на 
забезпечення  реалізації  державної  політики  у  сфері  обо-
рони, які розробляються на основі документів довгостроко-
вого планування у сферах національної безпеки і оборони 
з метою посилення обороноздатності держави» [5].

Стаття  16  Закону  визначає,  що  ЗСУ  є  військовим 
формуванням, на  яке  відповідно до Конституції України 
покладається  оборона  України,  захист  її  суверенітету, 
територіальної  цілісності  та  недоторканості  [5].  Також 
передбачена системна перебудова Збройних Сил України. 
Вводиться  посада  Головнокомандувача  ЗСУ  та  Началь-
ника Генерального штабу  (далі – НГШ). Розподіляються 
завдання та повноваження між цими посадовими особами.

Чітко  прописано  законодавче  визначення  Генераль-
ного штабу ЗСУ як головного органу військового управ-
ління з планування оборони держави, стратегічного пла-
нування  застосування  ЗСУ,  його  функції  в  особливий 
період. Повноваження НГШ ЗСУ, основні завдання і поря-
док функціонування ГШ ЗСУ визначаються в Положенні, 
яке затверджується Президентом України.

Також законодавчо закріплено, що до складу ЗСУ вхо-
дять окремі види та окремі роди військ (сил). Передбачені 
повноваження,  чітко  окреслені  предмети  відповідаль-
ності,  підпорядкованість,  порядок  призначення  та  звіль-
нення, порядок і характер дій у мирний та воєнний час [5].

Особливе  значення  надано  парламентському  конт-
ролю  над  оборонним  сектором,  який  включає  в  себе  не 

тільки моніторинг діяльності Міністерства оборони Укра-
їни, але й можливість активної участі у формуванні дер-
жавної  політики  у  сфері  безпеки.  Структура  управління 
ЗСУ блокує втручання політиків  (тобто міністра  та його 
заступників) у діяльність ЗСУ, оскільки силовий блок дер-
жави повинен перебувати поза діяльністю політичних сил 
та партій.

До змісту Закону в суспільстві відносяться по-різному. 
Багато фахівців-юристів називають його рамковим. Зако-
нодавчо  цей  термін  не  визначений.  В Юридичній  енци-
клопедії є трактування, що «рамкова угода – це документ, 
що визначає принципову домовленість сторін про форми, 
напрями та умови співробітництва, які надалі втілюються 
в конкретних договорах» [9, с. 426].

Більш вдале поняття рамкового закону міститься у тра-
диційній французькій правовій системі, яка визначає його 
як форму законодавчих актів, прийнятих парламентом, що 
встановлює загальні принципи регулювання правових від-
носин у будь-якій сфері [10]. На основі рамкового закону 
органи регламентарної влади приймають відповідні нор-
мативно-правові акти. У країнах, які дотримуються англо-
саксонської правової системи, рамочний закон називають 
ще скелетним законом. Ці порівняння логічно застосувати 
в повній мірі й до обговорюваного закону.

Закон дає підґрунтя для створення фактично нової нор-
мативно-правової  бази,  яка  повинна  відображати  засто-
сування  Збройних  Сил  України  в  разі  виникнення  різно-
манітних кризових  (конфліктних)  ситуацій  із можливістю 
адекватної відповіді, в тому числі і з застосуванням різнома-
нітного озброєння. Адже у прийнятому Законі (ст. 16) визна-
чено: «ЗСУ забезпечують стримування та відсіч  збройної 
агресії проти України, охорону повітряного та підводного 
простору держави в межах територіального моря України, 
у випадках, визначених законом, беруть участь у заходах, 
спрямованих на боротьбу з тероризмом» [5].

У  цій  же  нормі  Закону  деталізовано  повноваження 
та  відповідальність  командувачів  видів  та  родів  військ 
(сил).  Замисел  застосування  Об’єднаних  Сил,  основні 
завдання  та  порядок  функціонування  об’єднаного  опе-
ративного  штабу  ЗСУ  визначаються  в  Положенні,  яке 
затверджується Президентом України.

Слід підкреслити, що відповідно до ч. 7 цієї ж статті 
Закону функції  ЗСУ,  склад  та  правові  засади  організації 
їхньої діяльності, керівництва та управління ними визна-
чаються Законом [5].

Доречно зазначити, що згідно із Законом № 522-IX від 
04.03.2020  р.  у  нього  внесено  зміни,  в  тому  числі  ст.  16  
ч. 3-6, які набули чинності з 27 березня цього року [11].

Вищеописане  зобов’язує  доопрацювати  та  привести 
у  відповідність  раніше  прийняті  Закони  України  «Про 
Збройні Сили України» та «Про оборону України». Поло-
ження про Міністерство оборони України, Про Генераль-
ний штаб ЗСУ, Про командування та інші нормативні акти.

Крім  того,  Закон  України  «Про  національну  безпеку 
України»  (ст.  20)  передбачає  створення  в Україні Націо-
нальної  розвідувальної  програми,  чого  не  було  раніше 
з часів незалежності України [5].

У  зв’язку  з цим велику увагу буде приділено розвідці 
й  контррозвідці  у  Збройних  Силах  України.  Її  формат 
буде  визначений  після  затвердження  відповідної  про-
грами,  оскільки  вона  ще  не  розроблена.  Документ  має 
затверджуватись Указом Президента України, а діяльність 
сформованих після прийняття відповідних документів роз-
відувальних  органів  –  сприяти підвищенню ефективності 
обороноздатності ЗСУ. Тобто слід очікувати кардинальних 
змін у діючому Законі «Про розвідувальні органи України».

Доречно  зазначити,  що  остаточна  й  офіційна  оцінка 
подій  на  сході  України  як  акту  агресії  та  окупації  на 
рівні  закону відбулася лише на початку 2018 р.  Законом 
від  18  січня  2018  р.  «Про  особливості  державної  полі-
тики із забезпечення державного суверенітету України на  
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тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луган-
ській областях»  [12]. Було офіційно визнано  тимчасово 
окупованими  території  України  у  Донецькій  та  Луган-
ській областях, в межах яких збройні формування та оку-
паційна  адміністрація  Російської  Федерації  здійсню-
ють  загальний  контроль  (ст.  1).  Також  наголошується 
(ст. 7) на обов’язках та відповідальності Росії  за Гаазь-
кими  та  Женевськими  Конвенціями  щодо  дотримання 
прав цивільного населення.

З  точки  зору  права  керівництво  антитерористичною 
операцією  (далі  –  АТО)  формально  здійснювалось  СБУ, 
відповідно до вимог Закону «Про боротьбу з тероризмом» 
(ст. 12). Нею приписано, що управління АТО здійснюється 
Антитерористичним центром при СБУ [13]. Разом із тим 
Закон від 18 січня 2018 року передбачив здійснення Опе-
рації Об’єднаних Сил (далі – ООС) під управлінням Гене-
рального штабу ЗСУ з метою забезпечення національної 
безпеки  і  оборони,  відсічі  і  стримування  збройної  агре-
сії Російської Федерації  [12]. Цим самим фактично було 
закладено правову базу для зміни формату АТО на ООС.

Уже фактично 23 березня 2018 року СБУ повідомило 
про передачу керівництва воєнною операцією на Донбасі 
військовому  керівництву  ЗСУ.  Цим  подіям  передувало 
прийняття нового Закону «Про національну безпеку Укра-
їни»,  який  започаткував  реформу  силових  відомств  від-
повідно до стандартів НАТО та розмежував функції СБУ 
та ЗСУ.

На усунення існуючих у цих одночасно діючих законах 
колізій НУО МОУ був розроблений законопроєкт (реєстр. 
номер 8345 від 11.05.2018 р.) «Про внесення змін до дея-
ких  законів України щодо  участі  Збройних Сил України 
в  боротьбі  з  тероризмом»  [14]. Він передбачає  внесення 
змін  до  Закону  України  «Про  Збройні  Сили  України» 
[ст.  1]  з  доповненням  функцій  ЗСУ  щодо  їхньої  участі 
в АТО та до Закону України «Про боротьбу з тероризмом» 
[ст. 1, 4, 5, 12, 13, 14, 15] стосовно уточнення ролі й місця 
ЗСУ,  визначення  їх  суб’єктом  боротьби  з  тероризмом 
та  встановлення  їм  відповідних  завдань. Його  включено 
до порядку роботи ВРУ за № 8345 від 07.02.2019 р., та за 
наявністю  позитивних  висновків  відповідного  комітету 
ВРУ зазначений законопроєкт, незважаючи на його своє-
часність та актуальність, залишається нереалізованим.

Загалом, розпочинаючи з 2014 року за участі юридич-
ної служби МОУ дотепер були розроблені понад 500 актів 
законодавства України.

Серед  найбільш  вагомих  доцільно  зазначити,  крім 
наведених вище, такі:

- «Про правовий  статус  осіб,  зниклих безвісти»  від 
12 липня 2018 року № 2505-VIII [15];

- «Про протимінну діяльність в Україні» від 6 грудня 
2018 року № 2642-VIII [16];

- «Про внесення  змін до деяких  законодавчих актів 
України  щодо  здійснення  закупівель  продукції,  робіт 
і послуг оборонного призначення за імпортом» від 17 січня 
2019 року № 2672-VIII [17];

- «Про матеріальну відповідальність військовослуж-
бовців та прирівняних до них осіб за шкоду, завдану дер-
жаві» № 160-IX [18].

Проблемним питанням залишається прийняття в новій 
редакції  Закону  України  «Про  мобілізаційну  підготовку 
та мобілізацію» [19]. Розроблений Міністерством оборони 
України  на  виконання  п.  3.4.  Стратегічного  оборонного 
бюлетеня, введеного в дію Указом Президента України від 
6 червня 2016 р. № 240/2016, законопроект за № 6564 від 
08.06.2017  року  на  заміну  діючому  з  2005  року  дотепер 
не розглянутий. Навіть у разі його розгляду норми зазна-
ченого проєкту  (ст.  21,  22)  у  частині  повноважень МОУ 
та ГШ необхідно змінювати, врахувавши при цьому поло-
ження Закону «Про національну безпеку України».

Серед першочергових завдань, викладених в п. 11 Указу 
Президента України № 837/2019 «Про невідкладні заходи 

з проведення реформ та зміцнення держави», у сфері обо-
роноздатності покладені такі завдання [20]:

а)  до 31 грудня 2019 року – стосовно:
розроблення  та  внесення  на  розгляд  Верховної  Ради 

України  законопроекту щодо  заохочення  громадян Укра-
їни  до  проходження  військової  служби  за  контрактом, 
поліпшення  соціального  і  правового  захисту  військовос-
лужбовців та членів їхніх сімей;

упровадження  нової  об’єднаної  системи  керівництва 
та  управління  силами  оборони,  яка  відповідатиме  стан-
дартам НАТО;

розроблення структури плану оборони України;
завершення  проведення  оборонного  огляду  з  метою 

визначення  вихідних  даних  для  розробки  стратегічних 
документів,  передбачених  Законом  України  «Про  націо-
нальну безпеку України»;

б)  до  31  березня  2020  року  –  стосовно  розроблення 
та  внесення  на  розгляд Верховної  Ради України  законо-
проекту щодо утворення в системі Міністерства оборони 
України Військової поліції як правоохоронного органу;

в)  до 30 червня 2020 року – щодо розроблення Стра-
тегічного оборонного бюлетеня України та плану оборони 
України;

г)  до  31  серпня  2020  року  –  стосовно  розроблення 
та затвердження державної програми розвитку Збройних 
Сил України на період до 2025 року;

ґ)  до 31 грудня 2020 року стосовно:
розроблення  та  внесення  на  розгляд  Верховної  Ради 

України  законопроектів  щодо  вдосконалення  з  ураху-
ванням  досвіду  держав  –  членів  НАТО  і  держав-членів 
Європейського Союзу процедур оборонного планування, 
управління оборонними ресурсами, організації  і ведення 
територіальної  оборони,  а  також  особливостей  функціо-
нування держави в разі оголошення стану війни;

кодифікації законодавства у сфері оборони.
Актуальним також вбачається прийняття таких законів:
-  «Про  створення  та  виробництво  боєприпасів, 

озброєння, військової та спеціальної техніки»;
-  «Про  особливості  застосування  національного 

законодавства щодо держави-агресора».
Пошуки точної юридичної оцінки подій у Криму та на 

сході  України  здійснювались  як  на  національному,  так 
і на міжнародних рівнях. Україна підписала,  але досі не 
ратифікувала Римський статут Міжнародного криміналь-
ного суду. Спочатку перешкода для цього була пов’язана 
з висновком Конституційного суду України від 11 липня 
2001 року  [21]. Конституційний  суд України  визнав під-
писаний від  імені України 20  січня 2000 року Римський 
статут  таким,  що  не  відповідає  Конституції  України 
в  частині,  що  стосується  положень  абз.  10  Преамбули 
та  ст.  1  Статуту,  з  якими  «Міжнародний  кримінальний 
суд доповнює національні органи кримінальної юстиції». 
В  обґрунтування  цього  висновку  було  покладено  те, що 
можливість  такого  доповнення  судової  системи  України 
не передбачалась розділом VIII «Правосуддя» Конституції 
України (абз. 6 пп. 2.1. Висновку). Така можливість була 
лише зі змінами до Конституції від 2 червня 2016 року, які 
набрали  чинності  30  червня  2019  року. Стаття  124 Кон-
ституції України була доповнена частиною шостою такого 
змісту:  «Україна  може  визнати  юрисдикцію  Міжнарод-
ного кримінального суду на умовах, визначених Римським 
статутом  Міжнародного  кримінального  суду»  [22].  Але 
дотепер  не  прийнято  відповідного  закону,  спрямованого 
на реалізацію ч. 6 ст. 124 Основного закону.

Незважаючи  на  це,  Україна  використовує  всі  мож-
ливості  щодо  захисту  інтересів  держави  та  її  громадян, 
у  тому  числі  й  військовослужбовців.  У  Європейському 
суді з прав людини розглядається 5 справ України проти 
Росії щодо порушення прав людини [23]. Постійна палата 
третейського  суду  в  Гаазі  розглядає  позов  щодо  пору-
шення РФ Конвенції ООН з морського права [24; 25].
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Невизначеність національної правової системи в пошу-
ках оцінки подій на тимчасово окупованих територіях між 
сумішшю тероризму, сепаратизму, агресії та воєнних зло-
чинів не  сприяють  захисту  інтересів ЗСУ та  військовос-
лужбовців.

На нашу думку, тривалість (більше 6 років) та система-
тичність протистоянь від сепаратизму до тероризму та їх 
військовий характер рано чи пізно призведуть до визнання 
аналізованих подій військовим конфліктом.

Застосування  Збройних  сил  під  час  ведення  воєнних 
дій у цілому унормовано та дозволяє виконувати постав-
лені завдання з оборони держави.

Домінантним позитивним моментом слід вважати те, 
що  національним  законодавством  установлено  умови 
та підстави початку воєнних дій. Зокрема, в ст. 1, 4 Закону 
України  «Про  оборону  України»  унормовано  поняття 
«збройної агресії» та її складові елементи, що дає можли-
вість оперативно здійснити аналіз ситуації та застосувати 
ЗСУ  для  її  відсічі  [26].  Важливою  складовою  частиною 
ефективності  законодавства  є  те,  що  воєнні  дії  можуть 
розпочатися, не чекаючи оголошення стану війни.

Необхідні  норми  міжнародного  гуманітарного  права 
та  міжнародного  права  людини  Україною  ратифіковано 
та є невід’ємною частиною законодавства.

У цьому аспекті проблемними питаннями слід визнати 
практичну відсутність імплементації норм МГП у систему 
нормативно-правових актів України. Це являється перешко-
дою для створення повноцінної та всеохоплюючої норма-
тивної  бази  з  конкретних  питань  ведення  воєнних  (бойо-
вих)  дій  та максимально  наблизити  рівень  національного 
законодавства (у т.ч. актів ЗСУ) до нормативної бази НАТО, 
тому слід вважати цю роботу початковим станом.

Зокрема,  норми  міжнародного  гуманітарного  права, 
які  регулюють  внутрішні  конфлікти,  ратифіковано  Вер-
ховною Радою України, і вони є частиною національного 
законодавства  (спільна  стаття  3  Женевських  конвенцій 
1949  р.  та  ІІ  додатковий  протокол  1977  року  до Женев-
ських конвенцій). Проте немає формалізованих процедур, 
згідно  з  якими  уповноважені  державні  органи  визнача-
ють початок внутрішнього конфлікту, оприлюднюють цю 
інформацію. А ЗСУ у відповідь починають дотримуватись 
норм МГП [27]. Тобто існує парадоксальна ситуація, коли 
обсяг застосовного права під час внутрішнього конфлікту 
заздалегідь  відомий,  але  умови,  підстави  та  процедури 
його реалізації в Україні не встановлені.

Перелічені  норми  міжнародного  права  є  загальними 
і вимагають імплементації на рівні національного законо-
давства.

Систематизація  діючих  правових  норм  військового 
законодавства  являється  одним  із  вагомих  важелів,  здат-
них якісно оновити та вдосконалити його. Вона дозволить 
забезпечити  у  прийнятих  актах  законодавства  логічну 
взаємодію, симетрію та єдність предмета правового регу-
лювання.  Особливо  гостро  актуальність  цього  питання 
постала  із  застосуванням  електронних  засобів  зв’язку: 
створена електронна база дозволить зберігати та накопи-
чувати наявну інформацію про законодавство (внутрішнє, 
міжнародне),  використовувати  її  за  призначенням  у  тео-
ретичній і практичній діяльності. У процесі її здійснення 
буде  вивільнено  застарілі  й  суперечливі  норми,  ліквідо-
вані  подвійні  трактування  юридичних  термінів,  усунуті 
прогалини в чинних актах.

Діюча до 2014 року законодавча та нормативно-правова 
база ґрунтувалась на тому, що Україна являлась позабло-
ковою, нейтральною державою, а  її Збройні Сили відпо-
відно до Конституції забезпечували стримування збройної 
агресії  проти  України  та  відсічі  її,  охорону  повітряного 
простору держави та підводного простору в межах терито-
ріального моря України у випадках, визначених законом, 
брали участь у заходах, спрямованих на боротьбу з теро-
ризмом [28]. На цих фундаментальних основах в умовах 

мирного  часу  ґрунтувались  основні  принципи  стратегії 
безпеки  та  оборони  держави, що  знайшло  своє  відобра-
ження у прийнятих базових законах.

Органічним  складником  цієї  системи  законодавства 
стали  статути  Збройних  Сил  України,  а  також  норми, 
які  регулювали  питання  військової  служби,  соціального 
захисту  військовослужбовців,  господарську  діяльність, 
матеріальне,  фінансове  забезпечення  військовослужбов-
ців, міжнародного гуманітарного права та інше.

Фактично статути Збройних Сил України, затверджені 
та введені в дію прийнятими Верховною Радою законами, 
слід  сприймати  як  кодифікацію  військових  нормативно-
правових  актів,  оскільки  їхня  дія  поширювалась  на  всі 
утворені  на  законодавчому  рівні  військові  формування. 
У  кожному  із  діючих  статутів  за  змістом  наявні  ознаки 
кодексів,  у  яких  відповідно  до  назви  закладені  правові 
норми з урегулювання основних питань функціонування 
військових частин, установ та військових формувань.

Так, Статут Внутрішньої служби ЗСУ в уніфікованому 
вигляді  регулює  правовий  статус  військовослужбовців, 
взаємовідносини  між  ними  та  начальниками,  конкрети-
зує  права  та  обов’язки.  Також  Статут  регулює  порядок 
несення  служби,  порядок  чергування,  функціонування 
військового  господарства  та  забезпечує  діяльність  вій-
ськових організмів у взаєминах між собою [29].

Статут гарнізонної та вартової служб забезпечує регу-
лювання різнопланових відносин, пов’язаних  з функціо-
нуванням військових формувань. За змістом ці відносини 
є виключно військовими, оскільки предметом їх регулю-
вання є взаємини, які виникають у самих військових фор-
муваннях, а також у випадках, коли ці взаємини виходять 
за межі окремих формувань та не властиві сферам право-
вого регулювання [30].

Стройовий  статут  ЗСУ  регулює  рухи  зі  зброєю 
та без неї, переміщення підрозділів та військових частин 
у пішому порядку та на машинах, обов’язки військовос-
лужбовців перед шикуванням і в строю, військове вітання, 
місце Бойового прапора військової частини у строю, поря-
док його внесення і винесення тощо [31].

Перелічені Статути об’єднує те, що всі вони представ-
ляють собою зведення законів, положень і правил військо-
вої служби, на основі яких проходить повсякденне життя, 
виховання,  навчання,  бойова  діяльність  військ  тощо.  
На це вказує комплексний характер  їхньої дії, юридична 
конструкція закладених у них норм, яка встановлює пра-
вовий режим функціонування.

Осторонь слід розглядати лише Дисциплінарний ста-
тут  ЗСУ,  який  регулює  сукупність  взаємин,  пов’язаних 
з  питаннями  заохочення  та  відповідальності  військовос-
лужбовців.  Це  дає  підстави  вважати  його  уніфікованим 
(зведеним з певної кількості нормативно-правових доку-
ментів  з  одного  і  того ж предмета регулювання)  законо-
давчим актом [32].

Як засвідчує практика, кодифікація військових норма-
тивно-правових актів не може обмежуватися здійсненням 
у  такий  спосіб  систематизації  статутів.  Адже  основне 
завдання  права  полягає  в  тому,  щоб  забезпечити  най-
більшу правову визначеність, оскільки право є регулято-
ром суспільних відносин.

Так, 5 лютого 2020 року Парламентом прийнято Закон 
«Про визнання таким, що втратив чинність, Закону Укра-
їни «Про Стройовий статут ЗСУ» (законопроєкт № 2466) 
[33].  Підставою  для  такого  рішення  стало  приведення 
цього  акта  у  відповідність  до  євроатлантичних  норм 
та  критеріїв  членства  в  НАТО.  Цей  Закон  законодавчо 
закріплює  повноваження  МОУ  врегулювати  зазначену 
сферу службової діяльності. Президентом України Закон 
ветовано та повернуто до Верховної Ради України зі сво-
їми пропозиціями, які не оприлюднені.

Стосовно доцільності функціонування інших статутів 
ЗСУ законодавчий орган ще не визначився.



355

Порівняльно-аналітичне право
♦

Світова  практика  регламентації  діяльності  збройних 
сил показує  лише поодинокі  випадки прийняття  кодифі-
кованих  нормативно-правових  актів,  якими  є  військові 
кодекси.  Зокрема,  таким  чином  регулюється  діяльність 
Збройних Сил Франції [10].

Крім французької Конституції, основи державно-служ-
бової діяльності,  в  тому числі правове регулювання вій-
ськової служби, здійснюється у відповідності з Кодексом 
національної повинності 1971 р., який у зв’язку з перехо-
дом на добровільний принцип комплектування збройних 
сил  підлягає  перегляду;  Законом  про  загальний  статус 
військовослужбовців 1972 р. У 1975 р. прийнятий Дисци-
плінарний Статут збройних Сил. Питання кримінального 
судочинства регулюються, як і в США, кодексом військо-
вої юстиції 1982 р. [34; 35].

Тому  з  урахуванням  зарубіжного  досвіду  розвитку 
та функціонування  військового  законодавства  слід  дійти 
висновку, що в умовах реформування ЗСУ прийняття Вій-
ськового кодексу як якісно нового кодифікованого законо-
давчого акту слід визнати передчасним.

Але  робота  з  питань  вдосконалення  законодавства 
та  реалізації  перспектив  законодавчого  процесу  може 
бути успішною лише за умови комплексного вирішення 
законодавчим  органом  проблем  військової  діяльності. 
Адже  значна  кількість  важливих  для  життєдіяльності 
ЗСУ  проєктів  законодавчих  актів  тривалий  час  знахо-
дяться  на  розгляді  у Верховній  Раді України, Кабінеті 
Міністрів  України  або  в  інших  центральних  органах 
виконавчої влади. Шляхом прискорення цього процесу 
може бути прийняття Верховною Радою України  зако-
нодавчого  акта  із  зазначенням  невідкладних  заходів 
та переліком першочергових дій  та  законів, прийняття 
яких є невідкладним.

До цієї роботи доцільно залучити науковців і практи-
ків не лише військового, але і юридичного профілю. Саме 
таким  чином  можливо  подолати  теоретико-прикладні 
проблеми бойового  застосування військ, привести у від-
повідність  до  сучасних  реалій  правовий  режим  Зброй-
них Сил  та  інших  військових формувань,  їхнього майна 
та земель [36, с. 7].

Одним  із  важливих  юридичних  джерел  військового 
права  може  слугувати  чисельний  перелік  міжнародних 
угод військової та оборонної спрямованості, згоду на які 
надано Верховною Радою України.

Не  слід  пройти  осторонь  таких  джерел  військового 
права, як винесені судові рішення Верховного та Консти-
туційного суду України з питань проходження військової 
служби та соціального захисту військовослужбовців. Але 
відповідні  збірники  з  практикою  цих  судових  інстанцій 
у державі не видаються, що ускладнює  їх  аналіз  та  сис-
тематизацію.

Здійснювані  заходи  та  адаптація  національного  вій-
ськового законодавства повинні розглядатись як невід’ємна 
складова  частина  політики  євроатлантичної  інтеграції 
України. Для цього вдосконалюється нормативно-правова 
база,  яка  потребує  радикального  оновлення. Це  не мож-
ливе без участі науковців, практиків-юристів та фахівців-
експертів у сфері оборони.

Тільки  в  комплексному  підході  можливе  експертно-
аналітичне забезпечення якісного відпрацювання законо-
проектів, усунення колізій та прогалин військового зако-
нодавства.

Висновки. Враховуючи  вищевикладене,  слід  дійти 
висновку, що в умовах тимчасової окупації окремих тери-
торій  держави  та  реформування  Збройних  Сил  України 
прийняття військового кодексу як якісно нового кодифіко-
ваного акта неможливо.

Систематизацію військового  законодавства необхідно 
проводити  комплексно,  відповідно  до  галузевого  прин-
ципу кодифікації  військових нормативно-правових актів. 
Основою  можуть  слугувати  структура  побудови  діючих 
статутів щодо регламентації найважливіших питань функ-
ціонування військових частин, установ та формувань.

Складниками  цієї  діяльності  повинні  стати  норми, 
регламентуючі питання проходження служби, соціального 
захисту, господарської діяльності, матеріального та фінан-
сового  забезпечення  військовослужбовців,  міжнародного 
гуманітарного права тощо, адаптовані до стандартів НАТО.

Ініціатором  даної  роботи  має  стати  держава.  Вона 
повинна  виступити  гарантом  правового  забезпечення 
конституційних прав військовослужбовців та членів їхніх 
сімей  і  здійснити  належне  реформування  Збройних Сил 
України.  Доцільне  продовження  законодавчого  врегулю-
вання бойового застосування військ, бойового чергування 
та  правового  комплексу  військової  безпеки,  вдоскона-
лення правового регулювання військово-технічного спів-
робітництва.  Необхідна  подальша  адаптація  військового 
законодавства до міжнародних норм права, в т.ч. і кримі-
нального права, особливо у сфері правового регулювання 
боротьби з міжнародним тероризмом. Для здійснення тео-
ретико-прикладних проблем у військово-правових дослід-
женнях  необхідно  утворення  наукових  центрів  вивчення 
військового права на базі науково-дослідних та наукових 
військових закладів і кафедр.

Було  би  знято  багато  проблем  у  сфері  правового 
режиму шляхом прийняття Закону про Військову поліцію, 
оскільки категорії правопорядку та законності у Збройних 
Силах суттєво впливають на рівень дисципліни та забезпе-
чення військової безпеки, а також сприяють підвищенню 
рівня захисту прав та законних  інтересів військовослуж-
бовців, членів їхніх сімей та пересічних громадян.

Міністерство юстиції України листом на адресу Мініс-
терства оборони України від 05.03.2020 р. № 220/1270 пові-
домило, що кодифікація є видом законотворчої діяльності, 
який  спрямований  на  здійснення  систематизації  норма-
тивно-правових актів і здійснюється шляхом зміни та зве-
дення (згрупування) правових норм, що містяться в різних 
актах,  у  логічно  узгоджений  нормативно-правовий  акт, 
який системно  і вичерпно регулює певну сферу суспіль-
них  відносин,  як  правило,  на  галузевому  рівні.  Метою 
кодифікації  є  кардинальна  зміна  основоположних  підхо-
дів або удосконалення змісту законодавчого регулювання. 
При цьому слід зазначити, що натепер в Україні здійсню-
ється реалізація реформ, спрямованих на зміцнення обо-
роноздатності України, з урахуванням сучасних викликів 
і загроз національній безпеці.

Натомість  окремі  положення  законодавчих  актів 
у сфері оборони потребують відповідного узгодження між 
собою,  враховуючи  норми  Закону  України  «Про  націо-
нальну безпеку України».

Ця робота повинна проводитись у належній взаємодії 
та  координації  з  Верховною  Радою  України,  Кабінетом 
Міністрів  України,  центральними  органами  виконавчої 
влади та міжнародними партнерами. За таких умов мож-
ливий  подальший  розвиток  військового  законодавства, 
оскільки буде поєднано теоретичні напрацювання з прак-
тикою реалізації діючих нормативно-правових актів, усу-
нення прогалин, заміна застарілих норм права на сучасні 
та подальше удосконалення науки військового права.

Таким чином, на нашу думку, натепер запровадження 
процесу кодифікації законодавства у сфері оборони Укра-
їни є передчасним, оскільки процес реформування Зброй-
них Сил України та системи функціонування національної 
безпеки не завершено.
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АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

ADMINISTRATIVE LIABILITY FOR CORRUPTION OFFENSES

Лозинський Ю.Р.,
кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін 
Львівського державного університету внутрішніх справ

У статті досліджено теоретичні аспекти й процесуальні особливості адміністративної відповідальності за адміністративні право-
порушення, пов’язані з корупцією. Протидія корупції повинна містити широке коло соціальних і правових засобів захисту й насамперед 
ефективне антикорупційне законодавство, в якому ключова роль відводиться різним адміністративним і примусовим заходам.

Складність дослідження феномена корупції обумовлюється її багатогранністю й проникненням в різноманітні сфери, які традиційно є 
об’єктами вивчення низки суспільних наук - соціології, політології, економіки тощо. Навіть у межах правознавства, користуючись прийнятою 
класифікацією інститутів права, можна з упевненістю сказати, що корупція - це міжгалузевий інститут, причому один з небагатьох чинних.

Правова наука, а також вітчизняні й міжнародні правові акти містять величезну кількість поглядів щодо розуміння суті корупції, проте 
в середовищі учених-правознавців і практиків досі не вироблено чіткого визначення поняття корупції. Ряд фахівців визначають корупцію 
як прояв у сфері соціального управління, що виражається у зловживанні владними повноваженнями шляхом їх використання з особис-
тою метою. Таке бачення існує й у більшості західних спеціалістів.

Адміністративна відповідальність є специфічним реагуванням держави на адміністративне правопорушення, що складається з засто-
сування уповноваженим органом або посадовою особою передбаченого законом стягнення до суб’єкта правопорушення й обов’язку цьо-
го суб’єкта відповідати за своє протиправне діяння й зазнати відповідного стягнення в межах, установлених законом. 

Застосування адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення дає можливість оперативно реагувати на факти 
корупційних діянь, застосовуючи до правопорушників передбачені законом заходи примусу з метою припинення й фіксації їхньої проти-
правної поведінки та створити умови для відшкодування збитків, завданих корупційним правопорушенням фізичним, юридичним особам 
і державі. Тому потреба в удосконаленні адміністративної відповідальності за корупційні діяння безпосередньо визначена в ряді норма-
тивно-правових актів, що свідчить про розуміння важливості цього питання для підвищення ефективності протидії корупції керівництвом 
держави.

Ключові слова: корупція, корупційні діяння, посадові особи, адміністративна відповідальність, адміністративні проступки.

This article explores the theoretical aspects and procedural features of administrative liability for administrative offenses related to corruption. 
The fight against corruption should include a wide range of social and legal remedies and, above all, effective anti-corruption legislation, in which 
various administrative and coercive measures play a key role.

The complexity of research on the phenomenon of corruption is conditioned by its versatility and penetration into various spheres, which are 
traditionally the objects of study of a whole range of social sciences – sociology, political science, economics, etc. Even within the jurisprudence, 
using the accepted classification of the institutions of law, it is safe to say that corruption is an inter-sectoral institute, one of not many existing ones.

Legal science, as well as domestic and international legal acts, contain a great number of views on the understanding of the essence of 
corruption, but no clear definition of the concept of corruption has been made yet among legal scholars and practitioners. A number of experts 
define corruption as a manifestation in the field of social governance, which is expressed in the abuse of power by using it for personal purpose. 
Most Western specialists also have this vision.

Administrative responsibility is a specific response of the state to an administrative offense, consisting in the application by the authorized 
body or official of the punishment imposed by the law to the subject of the offense and the obligation of that subject to be responsible for his 
unlawful act and to be punished within the limits established by law.

The application of administrative liability for corruption offenses allows: to promptly respond to the facts of corruption acts by applying to the 
offenders the measures of coercion prescribed by law in order to stop and fix their unlawful behavior and to create conditions for compensation of 
damages caused by corruption offenses, criminal offenses, the state. Therefore, the need to improve administrative accountability for corruption is 
directly identified in a number of regulations, which demonstrates an understanding of the importance of this issue in improving the effectiveness 
of corruption by the government.

Key words: corruption, corruption action, officials, administrative responsibility, administrative misconduct.

Постановка проблеми. На  жаль,  в  Україні  корупція 
набула  ознак  системного  явища,  яке  поширює  свій  нега-
тивний вплив на всі сфери суспільного життя, все глибше 
укорінюючись у повсякденні як основний, швидкий і най-
більш дієвий протиправний засіб досягнення певних цілей. 
Корупція – це одне з явищ, які здатні породжувати кризові 
стани у різних галузях суспільного й соціального розвитку 
кожної держави. Насамперед це стосується політики, еко-
номіки, державного управління, а також є однією з ключо-
вих передумов існування організованої злочинності.

Безперечно,  держава,  суспільство,  світова  спільнота 
не можуть не реагувати на такий стан корупційної загрози 
в Україні. До боротьби з корупцією в нашому суспільстві 
залучено  різноманітні  державні  й  громадські  інституції. 
Крім  іншого,  ефективна  боротьба  з  корупцією  у  державі 
можлива  за  умови  належної  антикорупційної  політики 
й законодавства, яке в Україні поступово удосконалюється.

Стан опрацювання теми.  Питанням  адміністра-
тивно-правової  відповідальності  за  корупційні  право-
порушення  неодноразово  приділялася  увага  в  наукових 
дослідженнях  О.М.  Бандурки, Ю.П.  Битяка,  І.В.  Бойко, 

Л.Р.  Білої,  А.С.  Васильєва,  С.В.  Ващенка,  І.В.  Голосні-
ченко, С.Т. Гончарука, В.В. Зуй, А.Т. Комзюка, О.М. Круг-
лової, С.М. Тараненка, О.В. Терещука та інших.

Однак  у  цілому  проблема  адміністративно-правової 
відповідальності за корупційні правопорушення в контек-
сті стандартів нового антикорупційного законодавства все 
ще потребує ретельних комплексних  теоретичних дослі-
джень.

Тому метою дослідження є розгляд правової природи 
теоретичних  і  практичних  питань,  пов’язаних  з  адміні-
стративно-правовою відповідальністю за корупційні пра-
вопорушення.

Виклад основного матеріалу дослідження. На жаль, 
в  Україні  корупція  набула  ознак  системного  явища,  яке 
поширює свій негативний вплив на всі сфери суспільного 
життя, все глибше вкорінюючись у повсякдення як осно-
вний, швидкий  і найдієвіший протиправний засіб досяг-
нення певних цілей. Корупція – це одне з явищ, які здатні 
породжувати кризові стани в різних галузях суспільного 
й  соціального  розвитку  кожної  держави.  Насамперед  це 
стосується  політики,  економіки,  державного  управління, 
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також корупція є однією з основних передумов існування 
організованої злочинності.

Безперечно,  держава,  суспільство,  світова  спільнота 
не можуть не реагувати на такий стан корупційної загрози 
в  Україні.  До  боротьби  з  корупцією  в  нашому  суспіль-
стві залучені різні державні й громадські інституції. Крім 
іншого  ефективна  боротьба  з  корупцією  в  державі мож-
лива за умови належної антикорупційної політики й зако-
нодавства, яке в Україні поступово вдосконалюється.

У запобіганні корупційним правопорушенням велику 
роль відіграє адміністративна відповідальність, яка перед-
бачена  Кодексом  України  про  адміністративні  право-
порушення.  Зокрема  глава  13-А  цього  Кодексу  містить 
статті,  в  яких описано  адміністративні правопорушення, 
пов’язані  з  корупцією,  за  вчинення  яких  настає  адміні-
стративна  відповідальність  [2].  Надзвичайна  важливість 
інституту  адміністративної  відповідальності  обумовлена 
тим, що проступки є найпоширенішим видом деліктів, а 
отже становлять комплексне негативне соціальне явище.

Адміністративна  відповідальність  –  це  найпошире-
ніший вид юридичної  відповідальності,  до  якої щорічно 
притягають десятки мільйонів громадян. Боротьба з адмі-
ністративними проступками запобігає здійсненню тяжчих 
правопорушень  –  злочинів,  зокрема  й  тих,  які  пов’язані 
з корупцією.

Проблематика  адміністративної  відповідальності 
привертає увагу широкого кола науковців  і  вітчизняного 
законодавця. Про це  переконливо  свідчить  той факт, що 
кількість змін, внесених до чинного Кодексу України про 
адміністративні  правопорушення  (далі  –  КУпАП)  з  дня 
його прийняття, значно перевищує кількість статей самого 
Кодексу, на що цілком слушно звертає увагу В.К. Колпа-
ков [6, с. 61].

Згідно з п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції України виключно 
законами України визначаються засади цивільно-правової 
відповідальності, діяння, які є злочинами, адміністратив-
ними  або  дисциплінарними  правопорушеннями,  і  відпо-
відальність за них [1]. Отже, відповідальність за вчинення 
адміністративних  проступків  отримала  закріплення  на 
конституційному  рівні  як  важливий  інструмент  охорони 
й  захисту  правопорядку,  забезпечення  законності,  вихо-
вання у громадян правової культури, поваги до прав, честі 
й гідності інших громадян, правил співжиття, сумлінного 
виконання  своїх  обов’язків,  відповідальності  перед  сус-
пільством.

Зазначимо,  що  чіткої  уніфікованої  дефініції  поняття 
адміністративної відповідальності не має не лише у вітчиз-
няному законодавстві, але й у науковій літературі. В теорії 
адміністративного права впродовж десятків років пропо-
нувалися й продовжують розроблятися численні концеп-
ції юридичної природи, внутрішнього змісту й логічного 
пояснення  названого  явища.  Активність  дискусій  щодо 
зазначеної правової категорії значною мірою обумовлена, 
по-перше,  широтою  застосування  терміна  «адміністра-
тивна  відповідальність»  у юридично-науковій,  правозас-
тосовній, загальноосвітній сферах і на побутовому рівні, 
по-друге, двоїстою позицією законодавця, який викорис-
товує цей термін у численних нормативних актах, але не 
дає його визначення.

  Навіть  чинний  КУпАП,  який  містить  главу  2  під 
назвою  «Адміністративне  правопорушення  і  адміністра-
тивна відповідальність», у ст. 9 сформулював визначення 
адміністративного  правопорушення,  а  щодо  адміністра-
тивної  відповідальності  обмежився  вказівкою  на  те,  що 
її  мірою  є  адміністративне  стягнення.  Однак  у  дослід-
женнях  численних  проблем  адміністративної  відпові-
дальності  домінує  такий  підхід,  як  визнання  її  прина-
лежності  до  третьої  групи  заходів  адміністративного 
примусу – заходів відповідальності за порушення адміні-
стративно-правових установлень. Так, Л. Коваль вважає, 
що  адміністративна  відповідальність  –  це  застосування 

до  порушників  загальнообов’язкових  правил,  що  діють 
у  сфері  управління  та  в  інших  сферах  адміністративних 
стягнень [5, с. 18].

Д.І. Йосифович наводить перелік критеріїв, за допомо-
гою яких доцільно здійснювати розмежування видів юри-
дичної відповідальності за вчинення корупційних діянь:

1)  підстави застосування;
2)  органи (посадові особи), що уповноважені застосо-

вувати юридичну відповідальність;
3)  коло  суб’єктів,  що  притягаються  до  відповідаль-

ності;
4)  правові наслідки;
5)  адміністративно-процесуальна  процедура  здій-

снення;
6)  види й розміри санкцій [4, с. 8].
Безумовно,  найбільш  небезпечний  різновид  про-

ступків,  суб’єктами  яких  є  громадяни,  –  це  проступки, 
які  вчиняються  посадовими  (службовими)  особами,  що 
пояснюється особливим правовим статусом цієї категорії 
осіб, який характеризується наявністю організаційно-роз-
порядчих,  адміністративно-господарських  повноважень. 
Крім того, посадові особи зазвичай наділені правом здій-
снювати  юридичні  дії  владного  характеру.  Безпосеред-
нім  порушником  може  бути  не  сама  посадова  особа,  а 
інші,  зокрема  підлеглі  їй  особи.  Тобто  вона  відповідає 
не стільки за порушення певних правил власними діями, 
скільки за нерозпорядливість.

Отже, будь-яке правопорушення, вчинене службовою 
особою (пов’язане з недодержанням правил, забезпечення 
виконання  яких  входить  до  її  службових  обов’язків), 
представляє більшу суспільну шкідливість, ніж правопо-
рушення,  вчинені  іншими  особами,  оскільки  в  першому 
випадку вчиняється шкода авторитету держави.

Відтак  можемо  зауважити,  що  адміністративна  від-
повідальність  за  правопорушення,  пов’язані  з  коруп-
цією,  –  це  різновид  юридичної  відповідальності  (поряд 
з кримінальною, дисциплінарною й цивільно-правовою), 
що  виражається  в  застосуванні  уповноваженим  органом 
або  посадовою  особою  адміністративного  стягнення  до 
особи,  що  вчинила  адміністративне  правопорушення, 
пов’язане з корупцією.

Нормативна  розосередженість  правових  норм  не 
сприяла  спрощенню  процесу  правозастосування,  що 
в  окремих  випадках  ускладнювалося  наявністю  низки 
правових колізій.

На сьогодні негативні явища в нормотворенні усунуто: 
Закон України «Про запобігання корупції» містить пере-
лік відповідних заходів, тоді як у КУпАП зосереджені від-
повідні склади адміністративних правопорушень, санкції 
за їх учинення, а також процедурні аспекти провадження 
в справах про відповідні адміністративні правопорушення.

Корупційні діяння необхідно кваліфікувати тоді, коли 
посадова особа, виконуючи обов’язки, визначені посадо-
вою  інструкцією,  свідомо  отримує  за  це  вигоди,  пільги, 
переваги майнового та немайнового характеру. Водночас 
у  випадку  ненадання  від  зацікавленої  сторони  зазначе-
них благ ця посадова особа зобов’язана була б виконати 
певну роботу в ті ж терміни та з такими ж характерними 
ознаками для такого виду діяльності, як  і за умови неза-
конного отримання нею благ. Порушення посадової особи 
полягає в отриманні нею незаконної винагороди за свою 
професійну діяльність, хоча вона здійснюється відповідно 
до  посадових  інструкцій  і  функціональних  обов’язків. 
За  таких  обставин  зовні  діяння  посадової  особи  вигля-
дає  як  законне,  правомірне,  відповідне  визначеній  про-
цедурі  й  порядку  виконання  для  такого  роду  діяльності. 
Але через необізнаність зацікавленої сторони в процедурі 
виконання  певних  дій  або  наданні  послуги  посадовою 
особою зацікавлена сторона вдається до домовленостей із 
цією ж посадовою особою про виконання необхідної дії 
у визначені терміни [7, с. 241].
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Корупційні діяння не завжди мають негативні для дер-
жави наслідки матеріального характеру, оскільки посадова 
особа може здійснювати свою діяльність у межах наданих 
їй повноважень згідно з вимогами, визначеними в норма-
тивно-правових актах. Водночас завжди мають місце нега-
тивні  наслідки  морального  характеру,  які  впливають  на 
розвиток суспільних відносин у державі й негативно позна-
чаються  на  її  іміджі,  підривають  авторитет  всієї  системи 
державних  органів  і  державних  службовців,  створюють 
негативні  тенденції,  пов’язані  зі  становленням  громадян-
ської свідомості, яка позначається на розвитку суспільства.

Метою  корупційних  правопорушень  є  одержання 
неправомірної  вигоди.  Законом «Про  запобігання  коруп-
ції» визначено, що неправомірна вигода - грошові кошти 
або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні 
активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошо-
вого  характеру,  які  обіцяють,  пропонують,  надають  або 
одержують без законних на те підстав [3].

Способами  вчинення  корупційних  правопорушень  є: 
одержання  неправомірної  вигоди;  прийняття  обіцянки/
пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб; обіцянка/
пропозиція чи надання неправомірної вигоди такій особі 
або на  її вимогу  іншим фізичним чи юридичним особам 
з  метою  схилити  цю  особу  до  протиправного  викорис-

тання  наданих  їй  службових  повноважень  і  пов’язаних 
з цим можливостей.

Адміністративно  карані  корупційні  правопорушення 
необхідно  відрізняти  від  злочинів,  що  мають  ознаки 
корупції.  Розмежування  цих  правопорушень  може  бути 
проведено за такими основними критеріями: за ступенем 
суспільної небезпеки; суб’єктним складом; розміром неза-
конної  винагороди;  складністю  дій;  негативними  право-
вими наслідками тощо.

Отже,  адміністративна  відповідальність  є  специфіч-
ним  реагуванням  держави  на  адміністративне  правопо-
рушення, що складається з застосування уповноваженим 
органом  або  посадовою  особою  передбаченого  законом 
стягнення до суб’єкта правопорушення й обов’язку цього 
суб’єкта відповідати за своє протиправне діяння й зазнати 
відповідного  стягнення  в  межах,  установлених  законом. 
Натомість надзвичайна важливість  інституту адміністра-
тивної  відповідальності  обумовлена  тим,  що  проступки 
є  найпоширенішим  видом  деліктів,  отже,  становлять 
комплексне негативне соціальне явище. Натомість коруп-
ція  є  не  конкретним  суспільно  небезпечним  діянням,  як 
це властиво будь-якому складові злочину, а може проявля-
тися в різних формах – кримінальних, адміністративних, 
цивільно-правових, дисциплінарних та інших.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА  
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Стаття присвячена питанню адміністративно-правової характеристики системи економічної безпеки України. Наголошується та 
робиться спроба аргументації того, що економічному складнику державної безпеки, зважаючи на обширний перелік суб’єктів забезпе-
чення її взаємозв’язків, об’єктів державного впливу, спектру латентних та явних внутрішніх і зовнішніх загроз, притаманна системність, 
що виправдовує пропозицію позиціонування останньої саме як системного явища.

Сфокусовано увагу на поняття «система економічної безпеки України» як «безпека», «економічна безпека держави» та «система». 
Встановлено їх значення, сфери активного використання, здійснено загальну правову характеристику. Розглянуто й проаналізовано най-
частіше вживані та визнані точки зору щодо розуміння терміну «система економічної безпеки держави». З урахуванням запропонованих 
думок і на підставі власного бачення запропоновано авторське визначення дефініції «система економічної безпеки України».

Встановлено комплекс властивостей системи економічної безпеки України, які змістовно характеризують вказану категорію в сучас-
ній вітчизняній адміністративно-правовій науці, які присвячені цьому комплексу питань у зарубіжних джерелах. Акцентовано увагу на її 
ролі та пріоритетній значимості для національної економіки в цей складний для країни період.

З урахуванням авторитетних думок визначено мету та завдання системи економічної безпеки України та надано загальну характе-
ристику останнім. Здійснено спробу довести, що невід’ємним атрибутом аналізованої системи є існування певної (однієї чи декількох) 
мети, а також спектру завдань, реалізація допустимих заходів за якими має сприяти досягненню поставленої мети. На основі цього 
запропоновано власне розуміння сутності сучасної системи економічної безпеки України, орієнтованої на забезпечення комплексної 
протидії різного ступеня як внутрішнім, так і зовнішнім загрозам останній.

Ключові слова: безпека, властивості, економічна безпека України, завдання, мета, поняття, система. 

The article is devoted to the implementation of theoretical and legal characteristics of the system of economic security of Ukraine.  
The article notes and makes an attempt to argue the economic component of the state security, taking into account the extensive list of subjects 
of its provision of their interrelations, objects of state influence, the spectrum of latent and obvious internal and external threats, and this, in turn, 
justifies the proposal to position the latter exactly as a systemic phenomenon.

Initially, attention is focused on such components of the concept “system of economic security of Ukraine” as “security”, “economic security 
of the state” and “system”. In particular, their significance, spheres of active use have been established and the general legal characteristic has 
been implemented. The most frequently encountered and recognized points of view regarding the understanding of the term “system of state 
economic security” have been considered and analyzed and, taking into account the proposed thoughts, the author’s definition of the definition 
“system of economic security of Ukraine” has been proposed based on his own vision.

A complex of attribute of the system of economic security of Ukraine has been established, which characterize this phenomenon in the 
modern domestic administrative and legal science and foreign sources devoted to this complex of issues. Once, the attention is focused on its 
role and priority importance for the national economy in the current, certainly, difficult period for the country.

Taking into account the authoritative opinions, the purpose and objectives of the system of economic security of Ukraine has been defined 
and the general characteristics of the latter have been provided. An attempt is made to prove that an essential and natural attribute of the analyzed 
system is the existence of certain (one or more) goals, as well as a range of tasks, the implementation of permissible measures that should 
contribute to the achievement of this goal. On the basis of this, it is proposed to have your own understanding of the modern self of Ukraine’s 
economic security system, which is focused on providing a comprehensive counteraction to various both internal and external degrees of threat.

Key words: security, attribute, economic security of the Ukraine, objectives, purpose, concept, system.

Постановка проблеми. Економічна  безпека  України 
є складною, багатогранною та динамічною категорією, яка 
неодноразово була об’єктом наукового інтересу науковців 
і  фахівців.  Зі  стрімким  розвитком  науки  серед  багатьох 
дослідників  поступово  закріпилася  позиція,  що  її  варто 
вивчати як системну, зважаючи на низку помітних особли-
востей останньої і її важливість. При цьому натепер різні 
аспекти цього питання є не досить розробленими, в тому 
числі  не  вивченими  з  позиції  адміністративно-правової 
науки.  Такий  стан  актуалізує  питання  адміністративно-
правової  характеристики  системи  економічної  безпеки 
України, чому й присвячене вказане дослідження.

Стан опрацювання цієї  проблематики  характеризу-
ється тим, що різні аспекти цього питання перебували в полі 
зору таких науковців як В.В. Ворожихін [21], Д.В. Гордієнко 
[20], А.М. Гуменюк [19], Я.А. Жаліло [8; 9], А.М. Куліш [15; 
16], С.З. Павленко [3], Г.А. Пастернак-Таранушенко [6; 7], 
С.П. Пономарьов  [4; 5],  І.О. Ревак  [18; 22]  та  інші. Проте 
в наукових джерелах відсутня значна кількість досліджень, 

1 Роботу виконано в межах проєкту 0118U003582.

присвячених  саме  комплексній  характеристиці  економіч-
ної безпеки України як системної категорії, що й зумовлює 
доцільність розробки вказаної проблематики. 

Мета статті полягає в тому, щоб на основі теоретичних 
напрацювань вчених і науковців, враховуючи власні пере-
конання,  здійснити  адміністративно-правову  характерис-
тику системи економічної безпеки України, акцентувавши 
увагу на її поняттях, властивостях, меті та завданнях. 

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи  вказане 
питання,  варто  зазначити, що  для  здійснення  змістовної 
характеристики  системи  економічної  безпеки  України 
необхідно зупинитися на понятійно-категоріальному апа-
раті. Складно не погодитися з висловлюванням А.В. Чер-
нєй,  яка  вважає,  що  будь-яке  дослідження  ґрунтується 
насамперед на з’ясуванні термінології та її місця в науці, 
співставленні з іноземними дослідженнями та визначенні, 
яке місце для неї відведено у суспільному житті [1, c. 12]. 
Це  забезпечить  всебічність  того  чи  іншого  наукового 
дослідження та сформує теоретичне підґрунтя для репре-
зентування  власного  бачення  ключових  особливостей 
сучасної системи економічної безпеки України.

Виходячи  із  запропонованої  логіки  викладення 
матеріалу,  доцільно  та  виправдано  сфокусувати  увагу  
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на ознайомленні й аналізі основних підходів до розуміння 
термінів «безпека», «економічна безпека держави», «сис-
тема». Це зумовлено особливим змістовним наповненням 
і смисловим забарвленням кожного з них, важливістю для 
економічного безпекового складника.

Акцентуючи  увагу  на  терміні  «безпека»,  варто  зга-
дати думку Н.І. Ціцуашвілі,  який стверджує, що вказане 
поняття перебуває в постійній динаміці, у безперервному 
науковому  переосмисленні.  Викликано  це  насамперед 
урізноманітненням  кількості  загроз  безпеці  держави, 
суспільства та громадянина в сучасному світі [2, c. 101]. 
Не менш важливу роль у цьому аспекті відіграє розвиток 
різних наукових досліджень, присвячених питанням без-
пеки, форм і методів діяльності відповідних суб’єктів по 
забезпеченню останньої, способам виявлення й протидії її 
загрозам, особливостям побудови безпекових систем. 

Розглядаючи  безпеку  як  комплексну  категорію,  автор 
звертає  увагу  на  позицію  С.З.  Павленка,  який  пропонує 
кілька уніфікованих варіацій вказаної дефініції: 1) безпека як 
стан  захищеності життєво-важливих  інтересів особистості, 
суспільства,  держави;  2)  безпека  як  відсутність  небезпеки, 
збереження, надійність; 3) безпека як властивість (атрибут) 
системи;  безпека  як  специфічна  діяльність;  4)  безпека  як 
стан між різними незалежними суб’єктами соціуму; 5) стан, 
який сприяє найповнішому задоволенню потреб соціальної 
системи; 6) сукупність факторів, які забезпечують розвиток 
держави  і  безпеку  як  культурно-історичний феномен;  сис-
тема, в якій безперервно взаємодіють інтереси особистості, 
суспільства й держави і загрози цим інтересам [3, с. 99]. 

Аналізуючи  сучасну  наукову  літературу,  автор  вио-
кремлює  позицію  С.П.  Пономарьова,  який  вважає,  що 
загальне  поняття  безпеки  полягає  у  відсутності  непри-
пустимого ризику, пов’язаного із можливістю заподіяння 
будь-якої  шкоди  життю,  здоров’ю  та  майну  громадян, 
навколишньому  природному  середовищу,  в  реалізації 
комплексу заходів; у використанні людських i матеріаль-
них  pecypciв,  призначених  для  запобігання  такій шкоді; 
у захищеності населення, об’єктів довкілля, суспільного i 
державного майна від небезпеки при надзвичайних ситу-
аціях; у безпечній експлуатації обладнання, споруд, меха-
нізмів, що усуває можливість створення загроз для життя, 
здоров’я та інтересів людини, навколишнього середовища 
та об’єктів господарювання [4, с. 69–70; 5, с. 16–17]. 

В  обох  випадках  зроблено  принциповий  акцент  на 
таких властивостях як стабільність, відсутність небезпек, 
захищеність (держави, суспільства, особистості та інших 
об’єктів безпеки), базова реальна передумова для посту-
пального  розвитку  тощо.  Однак  вказаними  авторами  не 
наголошено на об’єктивних, часто непередбачуваних умо-
вах  сьогодення,  потребах  їх  комплексного,  систематич-
ного та ефективного забезпечення.

Поняття  «економічна  безпека  держави»  Г.А. Пастернак-
Таранушенко  розглядає  як  стан  держави,  який  забезпечує 
можливість створення і розвитку умов для плідного життя її 
населення,  перспективного  розвитку  її  економіки  в  майбут-
ньому та зростання добробуту її мешканців [6, c. 23; 7, c. 29].

Я.А.  Жаліло  зазначає,  що  економічна  безпека  –  це 
складна багатофакторна категорія, яка характеризує здат-
ність національної економіки до розширеного відтворення 
з метою задоволення на визначеному рівні потреб і влас-
ного населення, і держави, протистояння дестабілізуючій 
дії  чинників,  які  створюють  загрозу  стійкому  збалансо-
ваному  розвитку  країни;  забезпечення  кредитоспромож-
ності національної економіки у світовій системі господа-
рювання [8, с. 87–88; 9, с. 143].

О.А.  Грунін  наголошує,  що  економічною  безпекою 
держави  слід  вважати  здатність  задовольнити  економічні 
потреби  суспільства,  забезпечити  свою  незалежність, 
стійкий  розвиток,  прогрес  і  захищеність  від  внутрішніх 
і зовнішніх загроз, непередбачених факторів [10, с. 11]. На 
думку  автора,  йдеться  про  такий  стан  національної  еко-

номіки,  який  гарантує  захищеність  і  забезпечує  стійкість 
національної  економіки  по  відношенню  до  можливих,  а 
також  наявних  (дійсних)  внутрішніх  і  зовнішніх  загроз, 
характеризується  високою  стабільністю  та  міцністю  всіх 
елементів національної економічної системи, її здатністю до 
збереження вже досягнутого рівня життя, самовідтворення 
і  постійного розвитку  з метою повного  та  збалансованого 
задоволення потреб власного населення, забезпечення кон-
курентоспроможності національної економіки на рівні сві-
тової системи господарювання [11, c. 21; 12, c. 69].

Щодо дефініції поняття «система» доцільно звернути 
увагу  на  такі  варіації:  1)  порядок,  зумовлений  правиль-
ним,  планомірним  розташуванням  і  взаємним  зв’язком 
частин  чого-небудь;  2)  форма  організації,  будова  чого-
небудь  (державних,  політичних,  господарських  одиниць, 
установ);  3)  сукупність  елементів,  одиниць,  частин, 
об’єднаних за спільною ознакою, призначенням; 4) сукуп-
ність принципів, які є основою певного вчення; 5) будова, 
структура, яка становить єдність закономірно розташова-
них і функціонуючих частин [13; 14]. 

Цікавою є точка зору А.М. Куліша, який позиціонує її 
як багаторівневу соціальну систему, яку складають правові 
засоби, методи та гарантії, що забезпечують охорону сус-
пільних відносин від протиправних посягань, та державні 
органи,  які  виконують  правоохоронні функції  [15,  с.  21; 
16].  Йдеться  про  певну  сукупність  елементів,  пов’язану 
між  собою,  розгалужену  мережу  різнорівневих  зв’язків, 
спрямовану на досягнення однієї чи декількох цілей. Такій 
системі  притаманна  певна  сукупність  властивостей,  які 
формують  уявлення  про  неї,  дають  змогу  відрізнити  від 
інших, зокрема і їй подібних.

Акцентуючи  увагу  на  понятті  «система  економічної 
безпеки держави», О.С. Шнипко вважає, що це система, 
яка взаємодіє з навколишнім оточенням і має сукупність 
властивостей,  які  забезпечують  здатність  до  самовижи-
вання  та  розвитку  в  умовах  виникнення  зовнішньої  або 
внутрішньої загрози [17, с. 22].

О.І.  Ревак  зазначає, що  систему  економічної  безпеки 
варто розглядати: 1) як підсистему, яка функціонує в межах 
системи національної безпеки (або входить до  її складу) 
та разом з іншими видами безпеки утворює певний поря-
док; 2) як сукупність взаємопов’язаних і взаємозалежних 
елементів, які завдяки узгодженим діям здатні протидіяти 
загрозам  і  гарантувати безпечний розвиток національної 
економіки [18, с. 61]. 

А.М.  Гуменюк  стверджує,  що  економічна  безпека 
як  система  є  сукупністю  елементів,  їхніх  властивос-
тей,  взаємозв’язків  і  взаємовідносин,  які  складають 
єдиний  комплекс  і  функціонують  відповідно  до  певних 
об’єктивних закономірностей, що виявляються в конкрет-
них історичних умовах [19, с. 49]. 

Д.В. Гордієнко розглядає її як сукупність взаємопов’я-
заних структурних елементів: матеріального забезпечення 
виробництва;  стану  робочої  сили;  розмірів  і  прогресив-
ності  основного  виробничого  капіталу  (фондів);  розви-
тку  сфери  дослідження,  розробок  і  технологічних  ново-
введень;  можливості  збуту  продукції  на  зовнішньому 
і внутрішньому ринках [20, с. 16]. Як бачимо, в наукових 
джерелах  міститься  декілька  підходів  щодо  визначення 
поняття «система економічної безпеки держави».

Зважаючи  на  такі  позиції  та  враховуючи  власне 
бачення, автор пропонує власне визначення поняття «сис-
тема економічної безпеки України». Так, «системою еко-
номічної  безпеки  України»  слід  вважати  багаторівневу, 
складну,  динамічну  соціальну  систему  з  розгалуженою 
мережею  взаємопов’язаних  і  взаємозалежних  елемен-
тів  та  зв’язків,  спрямовану на  забезпечення  захищеності 
та стійкості національної економіки відносно дії широкого 
спектру внутрішніх і зовнішніх загроз екзогенного й ендо-
генного  походжень,  а  також  сприяння  конкурентоспро-
можності  останньої  у  світовій  системі  господарювання, 
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збереження досягнутого рівня прогресу, самовідтворення 
та сталого й збалансованого поступального розвитку».

Будь-якій  системі  притаманний  спектр  властивостей. 
В.В. Ворожихін переконує, що система характеризується: 
1) стійкістю; 2) адаптивністю; 3) інерційністю; 4) акумуля-
тивністю; 5) незалежністю; 6) здатністю до саморозвитку; 
7) цілеспрямованістю; 8) суперечливістю; 9) керованістю; 
10) стохастичністю [21, с. 3]. 

І.Р. Ревак зазначає, що вказана система є цілісною, суміс-
ною з іншими системами, наприклад системою національ-
ної  безпеки,  адаптованою  до  навколишнього  середовища, 
яке постійно «кидає» виклики її стійкості. Водночас система 
економічної безпеки є змінною щодо часу, бо згодом може 
набувати  нових  рис  та  ознак,  змінювати  пріоритети,  цілі 
та  завдання,  виконувати  функції,  які  будуть  актуальними 
в конкретний проміжок часу [18, с. 60; 22, с. 263]. 

На  думку  автора,  до  таких  властивостей  варто  від-
нести:  1)  багаторівневість;  2)  складну  систему;  3)  дина-
мічність; 4) розгалужену мережу взаємопов’язаних і вза-
ємозалежних  елементів  та  зв’язків;  5)  взаємозалежність 
системи  і середовища; 6) спрямованість на забезпечення 
захищеності,  стійкості  національної  економіки  та  спри-
яння  її  розвитку;  7)  емерджентність;  8)  наявність  струк-
тури; 9) функціональність; 10) ймовірнісність.

Відповідно до традиційних уявлень по систему її існу-
вання  та  функціонування  зумовлюється  певною  метою. 
В контексті дослідження систем слід погодитися з вислов-
люванням, що мета – це «бажане», стан її виходів, тобто 
деяке значення або підмножина значень функцій системи. 
Мета може бути  заданою ззовні  або поставленою систе-
мою самій собі. В цьому випадку мета буде відображати 
внутрішні потреби системи» [23]. 

Без мети зникає сенс існування системи, вжиття заходів 
щодо  удосконалення  різних  її  аспектів  за  потреби  в  різні 
періоди.  Це  такий  можливий  стан  певних  речей  у  пер-
спективі,  до  якого  прагне  суспільство  та  держава.  Певні 
досягнення  заданої  однієї  чи  декількох  цілей  сприяти-

муть запуску чи посиленню значення інших конструктив-
них процесів,  задоволення відповідних  інтересів держави 
та соціуму, паралельно суттєво послаблюючи низку можли-
вих негативних тенденцій всередині країни та за її межами, 
позитивно  відображуючись  на  забезпеченні  національної 
безпеки та сприяючи розвитку багатьох галузей. Це ж сто-
сується й економічної сфери, зважаючи на її особливу роль 
і призначення для держави в умовах сьогодення.

Не  можливо  оминути  увагою  й  завдання  системи 
економічної  безпеки  України.  В  аспекті  досліджуваного 
питання  йдеться  про  наперед  визначену  та  заплановану 
установку  по  вжиттю  заходів,  внаслідок  реалізації  якої 
має забезпечитися досягнення мети. Під завданнями сис-
теми економічної безпеки України варто розуміти сукуп-
ність  попередньо  санкціонованих  державою  установок, 
безпосередня  реалізація  відповідних  заходів  компетент-
ними  суб’єктами  по  яких  має  забезпечити  досягнення 
високого рівня захищеності та стійкості національної еко-
номіки, створення та успішну реалізацію належних умов 
для сприяння конкурентоспроможності останньої у світо-
вій системі господарювання, збереження вже досягнутого 
рівня  прогресу,  самовідтворення  та  сталого,  збалансова-
ного поступального розвитку.

Висновки. Відповідно до окреслених завдань здійснена 
спроба  адміністративно-правової  характеристики  системи 
економічної  безпеки України. Проаналізовані  основні  під-
ходи до дефініцій, прямо пов’язаних із поняттям «система 
економічної безпеки України». Акцентовано увагу на визна-
ченні її поняття, з’ясуванні властивостей, мети та завдань.

Зважаючи на особливості системи економічної безпеки 
та беручи до уваги недостатню наукову розробленість кате-
горії  «економічна  безпека  України»  з  позиції  системного 
підходу,  широке  коло  аспектів  цього  питання  потребує 
уваги  з  боку  представників  різних  напрямів  досліджень. 
Вказане  підтверджується  існуванням  низки  суперечнос-
тей і не вирішених завдань у різних напрямах досліджень 
в області системи економічної безпеки України.
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Об’єктом адміністративного правопорушення є суспільні відносини, які регулюються нормами права та охороняються заходами адміні-
стративної відповідальності. Предмет адміністративного правопорушення необхідно розглядати як складник його об’єкта. Предмет правопо-
рушення є обов’язковою ознакою об’єкта, відсутність якої свідчить про відсутність юридичного складу проступку. Стаття присвячена окремим 
питанням визначення об’єкта та предмета адміністративних правопорушень у сфері законодавства про захист прав споживачів. 

Характеризуються види об’єктів адміністративних правопорушень у сфері законодавства про захист прав споживачів. Зазначається, 
що одним із елементів складу адміністративних правопорушень у сфері законодавства про захист прав споживачів є об’єкт протиправ-
ного посягання, з якого розпочинається здійснення кваліфікації адміністративного правопорушення.

Акцентується увага на тому, що особливістю адміністративних правопорушень у сфері законодавства про захист прав споживачів є те, 
що суспільна небезпечність діянь у багатьох випадках лише опосередковано пов’язана зі сферою захисту прав споживачів й визначається 
іншими сферами: торгівлею, громадським харчуванням, наданням послуг, виконанням робіт, якістю продукції, стандартизацією, метрологією 
і сертифікацією, а права споживачів у зазначених сферах мають другорядну роль порівняно з відносинами сфер, визначеними вище.

Не менш важливим є питання про предмет адміністративних правопорушень у сфері законодавства про захист прав споживачів. 
Предмет такого правопорушення вказує на безпосередній зв’язок об’єкта із об’єктивною стороною та іншими елементами складу право-
порушення. Він впливає на фактичні ознаки останнього, характер і ступінь його суспільної небезпеки.

Визначення об’єкта та предмета адміністративного правопорушення у сфері законодавства про захист прав споживачів має прак-
тичне значення, адже дозволяє виявити, як діяння особи співвідносяться з юридичними ознаками правопорушень у сфері законодавства 
про захист прав споживачів, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення. 

В окремих випадках об’єкт адміністративного правопорушення у сфері законодавства про захист прав споживачів не може існувати 
без предмета правопорушення через їх взаємозв’язок. В таких випадках питання про предмет правопорушення вирішується одночасно 
з питанням про його об’єкт. Предмет адміністративного правопорушення необхідно розглядати як складник його об’єкта. Якщо предмет 
правопорушення у досліджуваній сфері названо в конкретних нормах КпАП, він є обов’язковою ознакою їх об’єкта, відсутність якої свід-
чить про відсутність складу правопорушення.

Ключові слова: споживач, адміністративне правопорушення, об’єкт адміністративного правопорушення, предмет адміністративного 
правопорушення, товар, робота, послуга.

The object of an administrative offense is public relations, which are governed by the rules of law and protected by measures of administrative 
responsibility. The object of an administrative offense should be considered as an integral part of its object. The object of the misdemeanor is a 
mandatory feature of their object, the absence of which indicates the absence of the legal composition of the misdemeanor. The article deals with 
the specific issues of determining the object and subject of administrative offenses in the field of consumer protection legislation.

Types of objects of administrative offenses in the sphere of consumer protection legislation are characterized. It is noted that one of the 
elements of administrative offenses in the field of consumer protection legislation is the object of unlawful encroachment, from which the 
qualification of an administrative offense begins.

Attention is drawn to the fact that the peculiarity of administrative offenses in the field of consumer protection legislation is that in many cases, 
social dangers of actions are only indirectly related to the field of consumer rights protection and are determined by other areas: trade, catering, 
provision of services, performance work, product quality, standardization, metrology and certification, and consumer rights in these areas play a 
secondary role compared to the relationships of the areas defined above.

Equally important is the issue of administrative offenses in the field of consumer protection legislation. The subject matter of such an offense 
indicates that the object is directly related to the objective party and other elements of the offense. It affects the actual signs of the latter, the 
nature and degree of its social danger.

Defining the object and subject of an administrative offense in the field of consumer protection legislation is of practical importance, as it 
allows to identify how the actions of a person relate to the legal features of offenses in the field of consumer protection legislation provided by the 
Code of Administrative Offenses.

In some cases, the object of an administrative offense in the field of consumer protection law cannot exist without the subject of the offense 
because of their relationship. In such cases, the question of the subject of the offense is resolved simultaneously with the question of its object.

The subject of an administrative offense must be considered as an integral part of its object. If the subject of the offense in the investigated 
area is named in the specific rules of the Administrative Code, it is a mandatory feature of their object, the absence of which indicates the absence 
of the offense.

Key words: consumer, administrative offense, object of administrative offense, subject of administrative offense, goods, work, service.

Постановка проблеми. Дані Державної служби Укра-
їни  з  питань  безпечності  харчових  продуктів  та  захисту 
споживачів свідчать про численну кількість адміністратив-
них правопорушень у сфері законодавства про захист прав 
споживачів. За таких умов актуалізується потреба в суттє-
вому підвищенні рівня правової захищеності споживачів 
з  урахуванням  можливостей  адміністративно-правового 
захисту та покарання винних у ситуації, яка склалася.

Для  здійснення  кваліфікації  адміністративного  право-
порушення у сфері законодавства про захист прав спожива-
чів необхідна наявність чітко визначених його ознак. Саме 

з об’єкта розпочинається здійснення кваліфікації адміністра-
тивного правопорушення. Предмет такого правопорушення 
вказує на безпосередній зв’язок об’єкта із об’єктивною сто-
роною та іншими елементами складу правопорушення. 

Стан опрацювання цієї проблематики. Окремі 
аспекти  зазначеної  проблеми  досліджувалися  в  роботах 
вчених-правників Д.Н. Бахрах, Ю.П. Битяка, Л.Б. Вяткіної, 
С.Т. Гончарук, Ю.Т. Добромислова, В.В. Зуй, Л.М. Іваненко, 
Т.Ю. Кагал, В.К. Колпакова, А.Г. Кравченко, Е.Д. Корнілова, 
С.О.  Косінова,  В.Ф.  Опришко  та  інших.  Питання  визна-
чення об’єкта і предмета адміністративних правопорушень  
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у сфері законодавства  про захист прав споживачів у вітчиз-
няній  науці  в  існуючих  працях  досліджувалися  фрагмен-
тарно  або  в  рамках ширшої  проблематики, що  і  зумовило 
вибір теми дослідження. 

Метою статті є подальша теоретична розробка питань 
об’єкта  і  предмета  адміністративних  правопорушень 
у сфері законодавства  про захист прав споживачів.

Виклад основного матеріалу.  За  даними Державної 
служби України з питань безпечності харчових продуктів 
та захисту споживачів у 2018 році було перевірено понад 
6,3 тис. суб’єктів господарювання щодо дотримання ними 
вимог  законодавства  про  захист  прав  споживачів  сфери 
торгівлі,  ресторанного  господарства  та  надання  послуг 
(робіт). Порушення  встановлені  у  44,3%  від  перевіреної 
кількості. Всього під час перевірок було виявлено понад 
15,6  тис.  видів  порушень.  За  2018  рік  за  результатами 
перевірок  до  адміністративної  відповідальності  при-
тягнуто  1717  осіб шляхом  накладання  адміністративних 
санкцій на суму 265,31 тис. грн [1].

Об’єкт  адміністративного  правопорушення  має  важ-
ливе значення для визначення поняття адміністративного 
правопорушення. Крім того, він визначає його суспільну 
шкідливість,  враховується  при  застосуванні  адміністра-
тивного стягнення за конкретне правопорушення. З огляду 
на це його правильнее визначення при порушенні законо-
давства  про  захист  прав  споживачів має  не  лише  теоре-
тичне, але й практичне значення. 

В теорії адміністративного права розрiзняють загаль-
ний, родовий, видовий, безпосереднiй об’єкти адміністра-
тивних правопорушень. Як зазначають автори підручника 
«Адміністративне  право  України»  за  загальною  редак-
цією С.В. Ківалова, загальним об’єктом адміністративних 
правопорушень  є  суспільні  відносини,  які  охороняються 
нормами  адміністративного  права:  суспільний  порядок 
і суспільна безпека, власність, права і свободи громадян, 
встановлений порядок управління [2, с. 99]. 

На думку Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, О.В. Дьяченка, 
загальний об’єкт становить вся сукупність суспільних від-
носин,  які  охороняє  законодавство  про  адміністративні 
правопорушення  [3,  с.  176]. Як вважає Р.Л. Біла,  загаль-
ний об’єкт – це всі суспільні відносини, які охороняються 
законодавством  про  адміністративні  правопорушення 
[4, с. 176]. Автор погоджується, що загальний об’єкт адмі-
ністративного правопорушення – це  сукупність суспіль-
них  відносин,  які  охороняються  законодавством  і  яким 
завдається шкода.

Родовим  об’єктом  складу  адміністративного  пра-
вопорушення  є  однорідна  група  суспільних  відносин 
як  невід’ємна  і  самостійна  частина  загального  об’єкта 
[5, с. 61]. На основі аналізу норм законодавства про захист 
прав  споживачів  і  законодавства  про  адміністративні 
правопорушення  автор  дійшов  висновку,  що  родовим 
об’єктом протиправного посягання складу адміністратив-
ного  правопорушення  є  права  споживачів,  які  охороня-
ються адміністративними санкціями. 

Правопорушення, які належать до таких, що порушу-
ють права споживачів у сфері торгівлі, громадського хар-
чування та надання послуг, закріплені в статтях 155, 155-2, 
156, 156-1, 156-2, 159, 160 глави 12 КУпАП «Адміністра-
тивні правопорушення в галузі торгівлі, громадського хар-
чування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької 
діяльності»; правопорушення, які порушують права спо-
живачів  у  галузі  стандартизації,  метрології,  сертифіка-
ції, якості продукції, закріплені в статтях 167, 168, 168-1, 
168-2, 170, 170-1, 172 глави 13 «Адміністративні правопо-
рушення в галузі стандартизації, якості продукції, метро-
логії та технічного регулювання».

Фактично в главі 12 КУпАП об’єднано декілька родо-
вих об’єктів: відносини в галузі торгівлі, відносини в сфері 
громадського  харчування,  відносини  в  сфері  надання 
послуг,  відносини  в  сфері  фінансів  і  підприємницької 

діяльності.  В  главі  13  об’єднані  адміністративні  право-
порушення,  родовими  об’єктами  посягання  є  суспільні 
відносини  в  галузі  стандартизації,  суспільні  відносини 
в  галузі  якості  продукції,  суспільні  відносини  в  галузі 
стандартизації, метрології та сертифікації. 

Автор  вважає,  що  при  підготовці  проєкту  Кодексу 
України  про  адміністративні  проступки  автори  повинні 
більш  точно  класифікувати  адміністративні  правопору-
шення за родовими об’єктами.

Безпосередній  об’єкт  делікту  за  наявності  особли-
вих  ознак  повинен  лежати  в  площині  родового  об’єкта 
та зазнавати при посяганні однорідного збитку [7, с. 46]. 
Варто зауважити, що законодавець лише в деяких випад-
ках визначає безпосередній об’єкт правопорушення у нор-
мативному  акті.  Здебільшого  в  статтях  КУпАП,  якими 
передбачена  адміністративна  відповідальність  за  пору-
шення законодавства про захист прав споживачів, не вка-
зується на безпосередній об’єкт адміністративного право-
порушення, а його визначення потребує з’ясування. 

Наприклад,  безпосереднім  об’єктом  правопору-
шення,  передбаченого  статтею  155  КУпАП  «Пору-
шення  правил  торгівлі  і  надання  послуг  працівниками 
торгівлі,  громадського  харчування  та  сфери  послуг, 
громадянами,  які  займаються  підприємницькою  діяль-
ністю»,  є  суспільні  відносини  щодо  дотримання  пра-
вил  торгівлі,  виконання  робіт  і  надання  послуг;  без-
посереднім  об’єктом  правопорушення,  передбаченого 
статтею 155-2 КУпАП «Обман покупця чи замовника», 
є  суспільні  відносини  щодо  захисту  законних  майно-
вих  інтересів  покупців  і  замовників;  безпосереднім 
об’єктом  протиправного  посягання,  передбаченого 
статтею 156 КУпАП «Порушення правил торгівлі алко-
гольними напоями і тютюновими виробами» є суспільні 
відносини щодо  дотримання  правил  торгівлі  алкоголь-
ними  напоями  та  тютюновими  виробами;  безпосеред-
нім  об’єктом  протиправного  посягання,  передбаченого 
статтею  156-1  КУпАП  «Порушення  законодавства  про 
захист  прав  споживачів»,  є  суспільні  відносини  щодо 
захисту прав споживачів на інформацію, якість і безпеч-
ність придбаного товару тощо.

Аналіз статей КУпАП, які передбачають відповідаль-
ність за порушення законодавства про захист прав спожи-
вачів, свідчить, що однією статтею можуть охоплюватися 
різні видові об’єкти. Зокрема, два об’єкти протиправного 
посягання  –  відносини,  які  визначають  права  спожива-
чів  на  інформацію  про  продукцію  (право  споживача  на 
необхідну, доступну, достовірну, повну, своєчасну інфор-
мацію),  та  відносини,  що  визначають  права  споживачів 
у  сфері  якості,  безпечності  продукції,  захисту  прав  спо-
живачів у випадку придбання товарів неналежної якості, 
передбачені статтею 156-1 КУпАП. 

Статтею  156-1  КУпАП  «Порушення  законодавства 
про захист прав споживачів» закріплений складний склад 
адміністративного правопорушення, в якому є два об’єкти 
протиправного  посягання.  В  кожному  випадку  безпосе-
реднім  об’єктом  протиправного  посягання  можуть  бути 
або суспільні відносини, які визначають право споживача 
на доступну, достовірну, своєчасну, повну інформацію про 
продукцію, або відносини у сфері якості та безпеки про-
дукції.  Для  настання  адміністративної  відповідальності 
діяння можуть бути вчинені одночасно або одне із них.

Автори підручника «Адміністративне право України» 
за загальною редакцією Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулєвської 
наголошують,  що  деякі  з  адміністративних  проступків 
можуть заподіювати шкоду не одному, а кільком об’єктам 
одночасно.  В  цьому  разі  один  із  об’єктів  визначається 
головним, інші – додатковими. Головним об’єктом висту-
пають ті суспільні відносини, які  законодавець поставив 
під  адміністративно-правову  охорону  насамперед  і  які 
більше,  ніж  інші  об’єкти,  визначають  характер  шкідли-
вого проступку [8, с. 85].
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Слід  зазначити,  що  два  об’єкти  адміністративного 
правопорушення – відносини у сфері забезпечення якості 
продукції та відносини у сфері захисту прав споживачів – 
передбачені  також  статтею  42-1  КУпАП  «Виробництво, 
заготівля, реалізація сільськогосподарської продукції, що 
містить хімічні препарати понад гранично допустимі рівні 
концентрації», статтею 42-2 КУпАП «Заготівля, переробка 
або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування 
чи  іншої продукції». Хоча в КУпАПі ці правопорушення 
закріплені  у  главі  5  «Адміністративні  правопорушення 
в галузі охорони праці і здоров’я населення», однак голо-
вним  об’єктом  правопорушень,  передбачених  статтями 
42-1,  42-2  КУпАП,  є  відносини  у  сфері  забезпечення 
якості сільськогосподарської чи іншої продукції, а відно-
сини  у  сфері  захисту  прав  споживачів  будуть  виступати 
додатковим безпосереднім об’єктом. 

Автор  вважає,  що  адміністративні  правопорушення, 
передбачені  статтями  42-1,  42-2  КУпАП,  є  такими,  що 
порушують права споживачів, тому пропонує закріпити їх 
у главі 12 КУпАП.

Додатковий факультативний об’єкт адміністративного 
правопорушення – це такий об’єкт, який при вчиненні пев-
ного протиправного діяння може існувати, бути присутнім 
поряд  з  основним,  а  може  й  не  існувати  [2].  У КУпАПі 
закріплено  склади  правопорушень,  в  яких  відносини 
у сфері захисту прав споживачів можуть виступати додат-
ковими факультативними об’єктами. 

Зокрема,  це  протиправні  адміністративні  діяння, 
передбачені,  наприклад,  статтею  96  КУпАП  «Пору-
шення вимог законодавства, будівельних норм, стандартів 
і  правил  під  час  будівництва»,  головним  безпосереднім 
об’єктом в яких є суспільні відносини у сфері стандартів 
під час проєктування і будівництва, а додатковим факуль-
тативним  об’єктом  –  відносини  у  сфері  захисту  прав 
споживачів  щодо  надання  недостовірної  інформації  про 
умови проєктування і будівництва чи необґрунтованої від-
мови  в  наданні  такої  інформації;  статтею  121-2  КУпАП 
«Порушення правил перевезення пасажирів  при наданні 
послуг  із  перевезення  пасажирів»  головним  безпосеред-
нім  об’єктом  є  суспільні  відносини  у  сфері  перевезення 
пасажирів  чи  вантажів  автомобільним  транспортом,  а 
додатковим факультативним  об’єктом  –  суспільні  відно-
сини  щодо  захисту  прав  споживачів  на  безпеку  послуг 
перевезення.  Оскільки  відносини  у  сфері  захисту  прав 
споживачів в цих правопорушеннях будуть виступати як 
додатковий  факультативний  об’єкт  адміністративного 
правопорушення, то вони не належатимуть до таких, що 
вчинені у сфері законодавства про захист прав споживачів.

Загалом  у  сфері  суспільних  відносин  щодо  захисту 
прав  споживачів  об’єкти  протиправних  посягань  впи-
суються  у  загальну  класифікацію:  загальний,  родовий, 
видовий і безпосередній об’єкти (головний безпосередній 
об’єкт  та  додатковий необхідний  і  додатковий факульта-
тивний об’єкти).

Не  менш  важливим  є  питання  про  предмет  адміні-
стративних  правопорушень  у  сфері  законодавства  про 
захист  прав  споживачів.  Предмет  правопорушення 
в  юридичній  літературі  визначається  як  речі  матері-
ального  світу  (в  тому  числі  різні  документи,  відомості 
та  інші  цінності),  впливаючи  на  які,  особа  посягає  на 
об’єкт правової охорони [9, с. 131].

В галузі адміністративного права необхідність поді-
бного  виділення  предмета  посягання  обґрунтував  про-
фесор  В.К. Шкарупа.  Він  зазначає,  що  будь-який  про-
ступок посягає на якийсь об’єкт, на суспільні відносини. 
Але  в  багатьох  випадках  шкода  об’єкту  заподіюється 
шляхом  впливу  на  ті  чи  інші  предмети  матеріального 
світу [10, с. 6]. 

У  складах  адміністративних  правопорушень, 
пов’язаних із порушенням законодавства про захист прав 
споживачів, законодавець в одних випадках прямо вказує 

на предмет правопорушення (ст. 155-2, 156, 156-1 КУпАП), 
в  інших  –  не  називає  його.  Аналіз  нормативних  актів 
у  досліджуваній  сфері  дозволяє  визначити  предметом 
правопорушення  товар,  роботу  (послугу),  що  надходить 
у роздрібну торгівлю для споживання, оскільки споживачі 
вступають у відносини з  їх контрагентами з метою при-
дбання товарів, робіт (послуг).

Поняття  «товар»  у  законодавчих  актах  визначається 
в широкому розумінні: будь-який предмет господарського 
обороту,  в  тому числі  продукція,  роботи,  послуги,  доку-
менти, які підтверджують зобов’язання та права (зокрема, 
цінні папери) (стаття 1 Закону України «Про захист еконо-
мічної  конкуренції»)  [11];  предмет  господарського  обігу, 
в  тому  числі  продукція,  роботи,  послуги,  цінні  папери, 
об’єкти права інтелектуальної власності (стаття 1 Закону 
України «Про рекламу») [12]. 

Крім товару, предметом адміністративних правопору-
шень  у  сфері  законодавства  про  захист  прав  споживачів 
є  «робота»,  «послуга»  (статті  155,  155-1,  155-2,  156-1, 
168-1, 170-1 КупАП). Так, роботою у нормативно-право-
вих  актах  визнається  діяльність  виконавця,  результатом 
якої є виготовлення товару або зміна його властивостей за 
індивідуальним замовленням споживача для задоволення 
його особистих потреб (пункт 21 статті 1 Закону України 
«Про захист прав споживачів» [13]). 

Предметом  адміністративних  правопорушень 
у досліджуваній сфері  є  і послуги. В ЦК України вказу-
ється, що послуга – це один із об’єктів цивільного права 
(стаття 177 ЦК України) [14]. Проте цього визначення не 
досить для розуміння сутності вказаної правової категорії. 
В чинному законодавстві послуга визначається як діяль-
ність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного 
визначеного договором матеріального чи нематеріального 
блага,  що  здійснюється  за  індивідуальним  замовленням 
споживача для задоволення його особистих потреб (пункт 
17 статті 1 Закону України «Про захист прав споживачів»).

В окремих випадках об’єкт адміністративного право-
порушення у сфері законодавства про захист прав спожива-
чів не може існувати без предмета правопорушення через 
їх взаємозв’язок. В таких випадках питання про предмет 
правопорушення вирішується одночасно із питанням про 
його об’єкт. Наприклад, при обмані покупця чи замовника 
шляхом  обмірювання,  обважування,  обрахування,  пере-
вищення встановлених цін чи тарифів або іншого обману 
покупця  чи  замовника  працівниками  торгівлі,  громад-
ського харчування чи сфери послуг (стаття 155-2 КУпАП) 
важливе  значення  при  застосуванні  адміністративного 
стягнення до правопорушника має встановлення цінності 
предмета адміністративного правопорушення.

Висновки. Визначення  об’єкта  та  предмета  адміні-
стративного  правопорушення  у  сфері  законодавства  про 
захист  прав  споживачів  має  практичне  значення,  адже 
дозволяє виявити, як діяння особи співвідносяться із юри-
дичними ознаками правопорушень у сфері законодавства 
про  захист  прав  споживачів,  передбаченими  Кодексом 
України про адміністративні правопорушення.

Всі  ці  правопорушення  у  сфері  законодавства  про 
захист  прав  споживачів  містяться  в  різних  главах 
кодексу  (глава  12  «Адміністративні  правопорушення 
в  галузі  торгівлі,  громадського  харчування,  сфері 
послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності», 
глава  13  «Адміністративні  правопорушення  в  галузі 
стандартизації,  якості  продукції,  метрології  та  техніч-
ного регулювання»). Вони не згруповані між собою, що 
викликає певні труднощі у правозастосовній діяльності. 
З огляду на це автор вважає за доцільне в новому Кодексі 
України про адміністративні правопорушення виділити 
окрему главу «Адміністративні правопорушення в сфері 
законодавства про захист прав споживачів», яка б визна-
чала  склади  всіх  адміністративних  проступків,  згрупо-
ваних за родовим об’єктом.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ  
ЗА СЕРВІСНО-ОБСЛУГОВУЮЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПОЛІЦІЇ

PECULIARITIES OF PUBLIC CONTROL OVER POLICE SERVICE ACTIVITIES

Миронюк С.А.,
кандидат юридичних наук,

старший викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

У статті здійснено аналіз рівня довіри громадськості до діяльності поліції, який загалом визначено як досить високий; з’ясовано 
окремі фактори, що вказують на чинники, які можуть знижувати рівень довіри до поліції; визначено, що соціальний моніторинг є осно-
вною формою громадського контролю за діяльністю поліції. На виконання завдань дослідження здійснено науковий аналіз окремих 
новаторських поглядів з погляду на законодавче визначення форм громадського контролю за сервісно-обслуговуючої діяльності поліції.

Розкрито такі форми публічного контролю за сервісно-обслуговуючою діяльністю поліції: підготовка та оприлюднення звіту про полі-
цейську діяльність; залучення громадськості до розгляду скарг на дії чи бездіяльність поліцейських; спільне планування та проведення 
сумісних дій щодо запобігання та виявлення правопорушень; проведення спільних семінарів, навчань, зборів, консультацій і нарад пра-
воохоронного спрямування з питань покращання організації протидії злочинності. 

Запропоновано напрями активізації взаємодії між поліцією і громадськістю як форми громадського контролю за сервісно-обслугову-
ючою діяльністю поліції: покращення стану комунікативної та загальної культури поліцейського; сприяння об’єктивному інформуванню 
населення про діяльність поліції за допомогою засобів масової інформації; ретельна перевірка фактів і матеріалів, які публікуються 
чи демонструються в мас-медіа; створення позитивного іміджу шляхом підвищення рівня професійної компетентності та покращення 
результатів діяльності поліції; забезпечення безпосереднього діалогу між поліцією та населенням під час особистих зустрічей громадян із 
керівниками підрозділів поліції, найкращими працівниками, які забезпечують правопорядок на конкретній території; проведення активної 
профілактичної, виховної, просвітницької роботи серед різних верств населення з метою запобігання злочинності; залучення найактив-
ніших громадян до співпраці; передбачення винагород особам за допомогу поліції й виконання конкретних правоохоронних завдань.

Ключові слова: функції Національної поліції, публічно-сервісна функція поліції, сервісно-обслуговуюча діяльність поліції, соціаль-
ний моніторинг, громадський контроль.

The article analyzes the state of public confidence in the activity, which is generally defined as sufficiently high; some factors have been 
identified to indicate factors that may reduce police confidence; it is defined that social monitoring is the main form of public control over police 
activity. In order to fulfill the tasks of the research, a scientific analysis of some of the most innovative in terms of legislative definition of forms of 
public control over the service and servicing of the police was carried out.

The following forms of public control over police service activities have been disclosed: preparation and publication of a report on police 
activity; involving the public in complaints about the actions or omissions of police officers; joint planning and joint action to prevent and detect 
offenses; holding joint seminars, exercises, meetings, consultations and meetings of law enforcement agencies on improving the organization of 
combating crime, etc.

The directions of intensification of interaction between the police and the public as a form of public control over the service and servicing of the 
police have been proposed: improvement of the state of communication and general culture of the police officer; promoting objective information 
to the public about police activity through the media; a thorough review of facts and material published or demonstrated in the media; creating a 
positive image by enhancing professional competence and improving police performance; ensuring direct dialogue between the police and the 
public during personal meetings of citizens with the heads of police units, the best employees who provide law enforcement in a specific territory; 
carrying out active preventive, educational, educational work among different segments of the population in order to prevent crime; involvement 
of the most active citizens in cooperation; predicting rewards for police assistance and performing specific law enforcement tasks.

Key words: functions of the National Police, public service function of the police, service and police activity, social monitoring, public control.

Постановка проблеми. Після  більш  ніж  5-річного 
строку  реформування  одного  з  найчисленніших  право-
охоронних  органів  –  Національної  поліції  України  стає 
очевидним, що курс на переорієнтацію цього озброєного 
органу  правопорядку  в  центральний  орган  виконавчої 
влади, який служить суспільству, тобто орган, який надає 
публічно-сервісні  послуги  в  правоохоронній  сфері.  Про 
це  свідчать  такі  реформи  в  поліції:  створення  сервіс-
ної  системи  реагування  на  правопорушення,  яка  вклю-
чає  єдині  контактні  центри  «102»  та  нову  службу  дис-
петчерів,  завдяки  чому  час  реагування  на  повідомлення 
становить  до  7  хвилин  в  обласних  центрах  і  20  хвилин 
в райцентрах; створення мережі ситуаційних центрів, де 
аналізується криміногенна ситуація, а при її ускладненні 
вживаються  заходи реагування, на базі центрів створено 
зали кризового реагування, де координуються сили полі-
ції,  робота  з  розкриття  тяжких  злочинів;  запровадження 
системи  відеоспостереження  в  регіонах;  формування 
нової патрульної поліції як підрозділу, в основу діяльності 
якого  покладено  здійснення  профілактичної  (превентив-
ної) роботи, спрямованої на недопущення правопорушень 
і злочинів, надання допомоги громадянам у сфері захисту 
їх прав та свобод; запроваджено «скандинавську модель» 
забезпечення  громадського  порядку,  реалізується  про-

єкт  «Поліція  діалогу»,  створення  груп  комунікації  (груп 
«перемовників») для проведення масових заходів. 

У  зв’язку  із  перепрофілюванням  функцій  поліції 
з каральних на сервісно-обслуговуючі зріс рівень довіри 
до поліції. Так, згідно з результатами оцінювання, прове-
деного Харківським інститутом соціологічних досліджень 
(ХІСД) у 2018 році (19 500 респондентів) довіра до поліції 
становила 30,4%. Дослідження соціологічної групи «Рей-
тинг»,  проведене  19-22 жовтня  2019  року  (2500  респон-
дентів)  показало  рівень  довіри  до  поліції  на  рівні  32%. 
Дослідження,  проведене  Центром  Розумкова  наприкінці 
2019 року, показало, що 46,1% українців довіряють поліції 
[1]. Рівень довіри до поліції згідно з дослідженням, про-
веденим Центром  стратегічного  розвитку  територій,  яке 
замовила поліція, складає рекордні 48% [2].

Слід зауважити, що оцінка рівня довіри населення до 
Національної поліції визначалася за такими індикаторами: 
стан  злочинності;  результативність  діяльності  поліції 
та недоліки поліцейської діяльності; довіра до поліції та сто-
сунки  з  населенням  відповідно  до  Порядку  проведення 
оцінки  рівня  довіри  населення  до  Національної  поліції, 
затвердженого Постановою КМУ від 7 лютого 2018 року 
№ 58 [3], та на виконання вимоги ч. 3 ст. 11 Закону «Про 
Національну  поліцію»,  в  якій  зазначено,  що  основним  
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критерієм оцінки ефективності діяльності органів і підроз-
ділів поліції є саме рівень довіри населення до неї [4].

Окремі  фактори  вказують  на  чинники,  які  можуть 
знижувати  рівень  довіри  до  поліції:  підвищення  рівня 
латентної  злочинності,  пов’язаної  з  вчинення  злочинів, 
що  посягають  на  власність  (крадіжки,  грабежі,  які  іноді 
переростають у розбійні напади), що зумовлено знижен-
ням рівня заробітків значної частини людей, які залиши-
лися  без  роботи  в  період  введення  карантинних  заходів, 
спрямованих  на  подолання  пандемії  COVID-19;  дискри-
мінація  позитивного  іміджу  поліції  поведінкою  окремих 
поліцейських,  пов’язана  з  вчиненням  фізичного  насиль-
ства  над  затриманими,  непристойна  поведінка  під  час 
несення служби та в побуті; порушення прав осіб шляхом 
незаконного застосування заходів поліцейського примусу; 
низький  рівень  притягнення  до  адміністративної  відпо-
відальності  за  рішеннями  судів,  матеріалами,  складе-
ними поліцією (тільки по 45% справ судами приймаються 
рішення  про  застосування  адміністративного  стягнення, 
по  іншим  справах  особи  звільняються  від  відповідаль-
ності за браком доказів). Загалом рівень довіри населення 
до  поліції  залежить  від  стану  реалізації  громадського 
контролю за її діяльністю, форм і засобів його здійснення. 

Стан опрацювання проблематики.  Публічно-сер-
вісну діяльність правоохоронних органів розглядали у своїх 
дослідженнях І.О. Бондаренко, О.Г. Власенко, О.О. Гапонюк, 
І.В.  Дроздова,  І.В.  Кріцак,  О.О.  Кузьменко,  О.О.  Попова, 
Л.І. Приймак, О.О. Сосновик, М.М. Тернущак, А.Є. Фоменко, 
В.М. Циндря, М.М. Шапоренко та інші. 

Проблематика  громадського  контролю  за  діяльністю 
органів публічної  адміністрації  та правоохоронних орга-
нів, в тому числі міліції, не є новою. В різні часи її дослі-
джували  вчені  В.  Авер’янов,  О.  Андрійко, Ю.  Барабаш, 
Д. Бахрах, Ю. Битяк, С. Братель, М. Вітрук, В. Гаращук, 
І.  Голосніченко,  С.  Гончарук,  В.  Горшеньов,  Є.  Додін, 
С.  Денисюк.  І.  Залюбовська,  І.  Ільїнський,  Р.  Калюж-
ний, С. Ківалов, В. Колпаков, О. Кузьменко, О. Музичук, 
В. Шестак, Є. Шоріна та інші. 

В  межах  сучасних  наукових  досліджень  здійсню-
вався  аналіз  різних  форм  громадського  контролю  за 
діяльністю  міліції  (поліції),  зокрема  порядок  звернення 
громадян  до  ОВС  (міліції)  та  забезпечення  їх  розгляду 
і  вирішення  досліджувався  в  дисертації М.В.  Калашник 
[5]; порядок та особливості спільної участі громадськості 
і  міліції  в  охороні  громадського  порядку  та  безпеки 
були  предметом  дослідження  роботи  А.М.  Довгополова 
[6];  організаційно-правові  форми  взаємодії  ОВС  (мілі-
ції)  з  громадськістю та громадськими  інституціями були 
проаналізовані в роботі Ю.С. Торкайло  [7];  значна увага 
аналізу  ефективності  організаційно-правових  заходів 
щодо  зміцнення партнерських  зв’язків міліції  з населен-
ням,  визначенню  можливості  застосування  зарубіжного 
досвіду та його реалізації в діяльності органів внутрішніх 
справ України та формулюванню висновків, спрямованих 
на удосконалення діяльності міліції в сфері встановлення 
партнерських  відносин  із  населенням  була  приділена 
у роботі О.В. Джафарової [8]; розкриття сутності та змісту 
таких його форм як контроль за діяльністю міліції громад-
ськими  організаціями,  політичними  партіями,  профспіл-
ками та ЗМІ здійснено в роботі С.Г. Брателя [9]; важливі 
теоретичні і практичні аспекти щодо сутності, адміністра-
тивно-правового та наукового забезпечення громадського 
контролю  за  правоохоронною  діяльністю  (в  тому  числі 
міліцією) в Україні були запропоновані в роботі С.Ф. Дени-
сюка [10]; соціальна зумовленість громадського контролю 
за  діяльністю  поліції,  стан  його  правового  забезпечення 
в Україні  та  розкриття  змісту  громадського  контролю  за 
діяльністю поліції здійснено в роботі О.В. Поклада [11].

Попри  значну  кількість  наукових  досліджень,  при-
свячених  громадському  контролю  за  діяльністю  мілі-
ції  (поліції),  системний  аналіз  форм,  засобів,  способів, 
суб’єктів  і  процедур  такого  виду  публічного  контролю 
за  сервісно-обслуговуючою  діяльністю  поліції  в  межах 

наукових робіт не здійснювався, що й зумовлює потребу 
в його проведенні. 

Метою статті  є  визначення  окремих  новаторських 
з погляду на законодавче визначення форм громадського 
контролю за сервісно-обслуговуючою діяльністю поліції, 
з’ясування їх ефективності та визначення окремих кроків 
по їх удосконаленню.

Виклад основного матеріалу дослідження. В межах 
однієї  наукової  статті  не можливо  розглянути  всі форми 
публічного  контролю  за  сервісно-обслуговуючою  діяль-
ністю  поліції,  тому  автор  приділяє  увагу  найефективні-
шим та найбільш новаторським із них.

Із  прийняттям  Закону  України  «Про  Національну 
поліцію» набули нормативного врегулювання такі форми 
громадського  контролю  за  діяльністю  поліції  (Розділ 
VIII):  підготовка  та  оприлюднення  звіту  про  поліцей-
ську діяльність; контроль за діяльністю керівника поліції 
та прийняття резолюції недовіри йому; шляхом взаємодії 
між керівниками територіальних органів поліції та пред-
ставниками  органів  місцевого  самоврядування;  шляхом 
залучення громадськості до розгляду скарг на дії чи безді-
яльність поліцейських; підготовки за здійснення спільних 
проєктів із громадськістю. 

Слід  визнати,  що  законодавством  визначені  не  всі 
можливі  та  ефективні  форми  громадського  контролю  за 
діяльністю  поліції,  а  окремі  з  них,  зокрема  підготовка 
звіту  керівником поліції    або прийняття  резолюції  недо-
віри  керівнику  поліцією  місцевою  радою,  взагалі  важко 
віднести до форм громадського контролю. 

Так,  відповідно  до  ст.  86  Закону  з  метою  інформу-
вання  громадськості  про  діяльність  поліції  керівник 
поліції  та  керівники  територіальних  органів  поліції  раз 
на  рік  готують  і  публікують  на  офіційних  вебпорталах 
органів поліції звіт про діяльність поліції. Щорічний звіт 
про  діяльність  поліції  та  територіальних  органів  поліції 
повинен  містити  аналіз  ситуації  зі  злочинністю  в  країні 
чи  регіоні,  інформацію  про  заходи,  які  вживалися  полі-
цією,  та  результати  цих  заходів,  а  також  інформацію 
про  виконання  пріоритетів,  поставлених  перед  поліцією 
та територіальними органами поліції відповідними полі-
цейськими  комісіями. Керівники  територіальних  органів 
поліції зобов’язані регулярно оприлюднювати статистичні 
та аналітичні дані про вжиті заходи щодо виявлення, запо-
бігання та припинення порушень публічного порядку на 
офіційних вебпорталах органів, які вони очолюють [4]. 

На  думку  автора,  не  правильно  вважати  підготовку 
керівником  звіту  про  діяльність  органу  поліції  та  його 
оприлюднення формою громадського контролю за діяль-
ністю  поліції,  адже  це  більше  належить  до  повнова-
жень  і  завдань  керівника  поліції,  оскільки  й  ініціатива, 
і обов’язок підготовки такого звіту лягають на керівника 
поліції,  в  той  же  час  як  ініціатором  громадського  конт-
ролю можуть бути окремі громадяни або організована гро-
мадськість. Про громадський контроль мова йтися, коли, 
наприклад, громадська організація за власною ініціативою 
за  підтримки  відповідної  громади  або  на  її  замовлення 
проводить моніторинг діяльності відповідного підрозділу 
поліції, в результаті якого готує та оприлюднює звіт про 
таку перевірку (моніторинг).

Також  реалізація  цієї  норми  може  викликати  низку 
проблем.  Незрозумілою  є  періодичність  висвітлення  на 
офіційному  сайті  територіального  органу поліції  статис-
тичних та аналітичних даних про вжиті заходи щодо вияв-
лення,  запобігання  та  припинення  порушень  публічного 
порядку, тобто як розуміти термін «регулярно» – щоденно, 
щотижнево. Якщо така інформацію має розміщуватися на 
вебсайті щоденно, то це складно запровадити, адже перед 
оприлюдненням ця інформація має бути оперативно обро-
блена  та  систематизована,  та  й  технічні  і  організаційні 
можливості такої діяльності відсутні. Тому більш доціль-
ним є  систематизація  та розміщення такої  інформації на 
сайті  територіального  органу  поліції  міського  чи  облас-
ного рівня. Крім  того,  уточнення в  законі потребувала б 
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норма,  яка  вказує,  що  до  такої  інформації  не  належить 
інформація з обмеженим доступом. 

Зрозуміло,  що  поліція  має  бути  максимально  прозо-
рою для громадськості і готовою надавати інформацію про 
свою діяльність. Поліція зобов’язана дотримуватися і кон-
фіденційності  деяких  відомостей.  Хоча  в  більшості  дер-
жав такі ситуації цілком регламентовані, в поліції завжди 
буде певна свобода вибору для досягнення рівноваги між 
цими двома категоріями інтересів. Крім того, контакти між 
поліцією і ЗМІ можуть виявитися складними, і поліція не 
завжди може бути до них готовою. Тому в зазначених доку-
ментах міститься рекомендація виробити відповідні дирек-
тиви для регулювання відносин поліції зі ЗМІ, які, на жаль, 
у новому законі повністю не відображені, хоча результати 
діяльності поліції постійно є в об’єктиві уваги ЗМІ.

Інформування  громадськості  про  стан  правопорядку, 
заходи,  які  вживаються  щодо  попередження  правопору-
шень, покладається на керівників територіальних органів 
поліції.  З  цією  метою  керівники  територіальних  орга-
нів  поліції  періодично,  за  заздалегідь  оприлюдненим 
розкладом,  мають  проводити  особисті  зустрічі,  прес-
конференції,  а  також  використовувати  мережі  Інтернет 
для  оперативного  поширення  інформації  про  діяльність 
органів  поліції,  забезпечувати  інформаційне  наповнення 
вебсайтів територіальних органів поліції; надавати допо-
могу  інформаційним  агентствам,  телерадіокомпаніям, 
друкованим засобам масової  інформації,  інтернет-видан-
ням,  творчим  організаціям,  підприємствам  та  установам 
в інформуванні населення про діяльність органів поліції; 
забезпечувати підготовку тематичних матеріалів і програм 
для  ЗМІ  з  актуальних  питань  підтримання  публічного 
порядку, боротьби зі злочинністю, профілактики правопо-
рушень, сприяти журналістам у цій роботі; організовувати 
проведення  опитувань  населення  з метою вивчення  гро-
мадської думки про діяльність органів поліції тощо.

Засоби  масової  інформації  у  встановленому  порядку 
можуть  запитувати  та  безоплатно  отримувати  від  орга-
нів  поліції  відкриту  інформацію,  документи  і  матеріали 
з  питань,  віднесених  до  їхньої  компетенції,  а  керівники 
територіальних органів поліції зобов’язані безперешкодно 
надавати таку інформацію; поширювати отриману інфор-
мацію через пресу, радіо, телебачення, засоби глобальної 
інформаційної мережі Інтернет та в інший спосіб, дотри-
муючись  вимог  законодавства щодо  збереження держав-
ної  таємниці;  публікувати  офіційні  відповіді  керівників 
територіальних  органів  поліції  на  матеріали,  які  були 
оприлюднені раніше.

На виконання завдань дослідження доцільно розкрити 
іншу  форму  публічного  контролю  за  сервісно-обслуго-
вуючою діяльністю поліції – залучення громадськості до 
розгляду скарг на дії чи бездіяльність поліцейських. Так, 
ст. 90 Закону України «Про Національну поліцію» визна-
чено, що однією з форм громадського контролю за діяль-
ністю  поліції  є  залучення  представників  громадськості 
до спільного розгляду скарг на дії чи бездіяльність полі-
цейських  і  до  перевірки  інформації  про  належне  вико-
нання покладених на них обов’язків відповідно до законів 
та інших нормативно-правових актів України. 

Однак залучення громадськості до будь-якого напряму 
діяльності поліції, в тому числі до застосування дисциплі-
нарного впливу на персонал, не є прямим способом (фор-
мою) громадського контролю, а є формою взаємодії, через 
яку  частково  реалізуються  контрольні  функції  громад-
ськості, у зв’язку з цим необхідно внести зміни до назви 
розділу VIII закону, виклавши його так: «Взаємодія поліції 
з громадськістю та органами публічної влади та громад-
ський контроль за діяльністю поліції».

Слід  зауважити, що механізм  залучення представників 
громадськості до спільного розгляду скарг на дії чи бездіяль-
ність поліцейських на нормативному рівні відсутній. Існу-
ючі  нормативно-правові  акти,  що  визначають  можливості 
інститутів громадськості в правоохоронній сфері, серед яких 
Закон України «Про демократичний цивільний контроль над 

воєнною  організацією  і  правоохоронними  органами  дер-
жави»,  Закон України  «Про  запобігання  корупції», Поста-
нова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі 
громадськості  у  формуванні  та  реалізації  державної  полі-
тики»  не  передбачають,  які  представники  громадськості, 
в яких випадках і формах можуть залучатися до діяльності 
щодо спільного розгляду скарг на дії чи бездіяльність полі-
цейських, а також якими повноваженнями вони наділяються 
в таких випадках. Подібна ситуація простежується  і щодо 
правового  регулювання  порядку  залучення  представників 
громадськості  до перевірки  інформації  про належне  вико-
нання покладених на поліцейських обов’язків.

Виходячи  з  положень  міжнародних  актів  та  Закону 
України «Про Національну поліцію», а саме ст. 51, повно-
важення щодо розгляду скарг на дії чи бездіяльність полі-
цейських можуть бути покладені на постійні поліцейські 
комісії,  до  складу яких входять як представники поліції, 
так і громадськості: один представник, визначений Міні-
стром внутрішніх справ України не з числа поліцейських; 
один  представник,  визначений  керівником  поліції;  один 
представник,  визначений  керівником  відповідного  тери-
торіального органу (закладу, установи) поліції; два пред-
ставники  громадськості,  обрані  відповідною  обласною 
радою, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 
Київською  міською  радою,  Севастопольською  міською 
радою  з  числа  осіб,  які  мають  бездоганну  репутацію, 
високі професійні та моральні якості, суспільний автори-
тет [12, с. 407–408].

До  складу  цієї  комісії  також  можуть  бути  включені 
депутати  відповідної місцевої  ради,  члени правозахисних 
громадських  організацій,  адвокати,  обрані  радою  адвока-
тів  регіону,  представник Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини. Керівник підрозділу поліції не може 
бути обраний до поліцейської комісії. Постійні поліцейські 
комісії,  крім  забезпечення  прозорого  добору  (конкурсу) 
та  просування  по  службі,  можуть  стати  дисциплінарним 
органом щодо поліцейських і розглядати скарги на їхні дії.

Для  того,  щоб  попередження  жорстокого  поводження 
і  неправомірних  дій  з  боку  поліції  було  ефективним,  усі 
скарги  проти  дій  поліції,  в  тому  числі  і  службові  скарги, 
повинні розглядатися відповідним чином. Скарги і підхід до 
їх розгляду мають бути диференційованими з урахуванням 
серйозності заяви і потенційних наслідків для співробітника 
поліції, на якого надійшла скарга. Система скарг проти дій 
поліції повинна діяти як доповнення до кримінальних, гро-
мадських і приватних засобів правового захисту від непра-
вомірних дій поліції, а не як альтернатива цим засобам.

Як  зазначає  С.О.  Шатрава,  система  скарг  проти  дій 
поліції  має  бути  зрозумілою,  відкритою  і  доступною 
та позитивним чином враховувати і ґрунтуватися на розу-
мінні  питань  гендерної  приналежності,  раси,  етнічного 
походження, релігії, віри, сексуальної орієнтації,  гендер-
ної ідентичності, інвалідності і віку. Ця система має бути 
ефективною і спиратися на достатні засоби, сприяти роз-
витку культури ввічливого ставлення до людей при здій-
сненні поліцейської діяльності [13].

Порядок  діяльності  постійних  поліцейських  комісій 
щодо розгляду скарг на дії чи бездіяльність поліцейських 
може  бути  врегульований  підзаконним  нормативно-пра-
вовим актом МВС або Кабінету Міністрів України, адже 
нині  лише  ст.  90  закону  врегульовано  цей  порядок.  Як 
зазначають автори практичного посібника «Громадськість 
і органи правопорядку: контроль, моніторинг, співпраця» 
Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ Укра-
їни,  яким  урегульовано  порядок  притягнення  поліцей-
ських  до  дисциплінарної  відповідальності,  не  визначено 
участі  представників  громадськості  у  процедурі  накла-
дання санкцій на поліцейських за скоєні ними дисциплі-
нарні проступки [14, c.18]. 

Слід додати, що  те ж  саме регулювання передбачене 
і Порядком проведення службових розслідувань у Націо-
нальній поліції України, затвердженим Наказом Міністер-
ства внутрішніх справ України від 7 листопада 2018 року 
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№ 893, в якому відсутні будь-які  елементи громадського 
контролю  за  проведенням  службових  розслідувань  [15], 
лише  в  Положенні  про  дисциплінарні  комісії  в  Націо-
нальній  поліції  України,  затвердженому  Наказом  МВС 
України від 7 листопада 2018 року № 893, визначено, що 
включення представників громадськості до складу дисци-
плінарної комісії  здійснюється за рішенням уповноваже-
ного керівника [16]. 

Отже,  в  чинному  законодавстві  як  процедура  дисци-
плінарних  проваджень  проти  поліцейських,  так  і  інфор-
мація  про  заходи,  вжиті  керівниками  органів  поліції  за 
наслідками  надходження  скарг  громадян  на  дії  їх  підле-
глих, є практично закритими від контролю громадськості, 
а  відомості  щодо  дисциплінарних  стягнень  за  вчинені 
проступки громадяни можуть отримувати лише за допо-
могою запитів про доступ до публічної інформації. 

Аналіз законодавчих підстав залучення громадськості 
до  розгляду  скарг  на  дії  чи  бездіяльність  поліцейських 
вказує на те, що громадськість може бути залучена до роз-
гляду скарг на поліцейських лише шляхом отримання від-
повідної згоди від керівництва конкретного органу поліції 
в  рамках  взаємодії  з  місцевим  населенням  і  для  підви-
щення  рівня  довіри  до  діяльності  поліції. Отже,  ступінь 
залучення представників громадськості до вказаної сфери 
багато  в  чому  залежить  від  активності  територіальної 
громади,  осередків  громадських  організацій  та  окремих 
активістів. Так само відповідне звернення про залучення 
громадськості до участі в розгляді скарг на поліцейських 
може бути направлено і з боку місцевої ради.

Загалом пропозиції щодо участі громадськості у про-
цедурах розгляду скарг на дії поліцейських мають вихо-
дити від представників громади, в тому числі на особис-
тому прийомі у керівника територіального органу поліції, 
а також під час його зустрічей із депутатами відповідної 
ради.  За  будь-яких  умов  представники  громадськості  за 
наявності  відповідного  рішення  керівника  територіаль-
ного органу поліції можуть бути присутніми під час роз-
гляду  скарг на поліцейських,  а  також під час процедури 

накладення  стягнення  на  поліцейського  за  вчинені  пра-
вопорушення. При цьому у представників  громадськості 
не має права безпосередньо брати участь у вказаних про-
цедурах.  Фактично  присутність  громадськості  виконує 
роль  стримуючого  фактора  для  того, щоб  факти,  викла-
дені у  скаргах  громадян, перевірялися належним чином. 
У випадку ж підтвердження наявності обставин правопо-
рушення присутність громадськості буде запорукою того, 
щоб винні особи не уникнули відповідальності, а розгляд 
скарги був об’єктивним і всебічним.

Висновки. Напрямами  активізації  взаємодії  між 
поліцією  і  громадськістю  як  формами  громадського 
контролю за сервісно-обслуговуючою діяльністю поліції 
мають стати підвищення авторитету й довіри населення 
до поліції; покращення стану комунікативної та загаль-
ної  культури  поліцейського;  сприяння  об’єктивному 
інформуванню населення про діяльність поліції за допо-
могою  засобів  масової  інформації;  ретельна  перевірка 
фактів і матеріалів, які публікуються чи демонструються 
в мас-медіа; створення позитивного іміджу шляхом під-
вищення  рівня  професійної  компетентності  та  покра-
щення  результатів  діяльності  поліції;  забезпечення 
безпосереднього  діалогу  між  поліцією  та  населенням 
(громадськими  об’єднаннями,  профспілками,  асоціаці-
ями, організаціями, підприємствами) під час особистих 
зустрічей  громадян  із  керівниками  підрозділів  поліції, 
найкращими  працівниками,  персоналом  служби  пре-
вентивної  діяльності,  які  забезпечують  правопорядок 
на конкретній території; проведення активної профілак-
тичної,  виховної,  просвітницької  роботи  серед  різних 
верств  населення  з  метою  запобігання  злочинності,  а 
також формування в різних категорій громадян відчуття 
особистої причетності до правового порядку в суспіль-
стві;  залучення  найактивніших  громадян  до  співпраці; 
передбачення в чинному законодавстві матеріально-тех-
нічного забезпечення громадських формувань і винаго-
род особам за допомогу поліції й виконання конкретних 
правоохоронних завдань.
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та фінансово-економічної безпеки
Сумського державного університету

Стаття присвячена визначенню специфіки повноважень Державного бюро розслідувань України та адміністративно-правових форм 
їх здійснення. Розглянуто положення Закону України «Про Державне бюро розслідувань» та запропоновано класифікувати повноважен-
ня Державного бюро розслідувань за змістом на інформаційно-аналітичні, правосприяючі, нормотворчі, кадрові повноваження та повно-
важення щодо взаємодії і співробітництва з іншими суб’єктами. З’ясовано, що Державне бюро розслідувань реалізує повноваження як 
суб’єкт кримінально-правових та адміністративно-правових відносин. 

Встановлено, що Державне бюро розслідувань як суб’єкт кримінально-правових відносин наділене повноваженнями здійснювати 
оперативно-розшукову діяльність і досудове розслідування злочинів, віднесених до його підслідності. Зважаючи на види адміністра-
тивно-правових відносин, які є в діяльності Державного бюро розслідувань, запропоновано виділяти внутрішньоорганізаційні та зовніш-
ньоуправлінські повноваження бюро. 

Встановлено, що зовнішнім вираженням вказаних адміністративних повноважень Державного бюро розслідувань, які здійснюються 
ним в межах, наданих законом, і спрямовані на організацію власної діяльності з метою виконання покладених завдань є адміністративно-
правова форма їх здійснення. Розкрито специфіку правових і неправових форм здійснення повноважень Державного бюро розслідувань. 
Звернено увагу, що співробітники Державного бюро розслідувань не наділені повноваженнями щодо вчинення таких юридично значущих 
дій як складення протоколу про адміністративні правопорушення. 

Обґрунтовано доцільність надати співробітникам Державного бюро розслідувань таке право, оскільки якщо взяти до уваги те, що 
співробітники бюро уповноважені припиняти протиправні дії, які перешкоджають реалізації ними безпосередніх повноважень, а також 
те, що Державне бюро розслідувань розслідує злочини, віднесені до його підслідності, то така пропозиція може мати місце. Вказане 
розширення повноважень Державного бюро розслідувань дозволить уникнути затягування процесу складання протоколів іншими право-
охоронними органами, спростить притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.

Ключові слова: повноваження, Державне бюро розслідувань України, оперативно-розшукова діяльність, досудове розслідування, 
адміністративно-правова форма, правові форми, неправові форми, адміністративне правопорушення.

The article is devoted to determining the specific of the State Bureau of Investigation powers and administrative and legal forms of their 
implementation. The provisions of the Law of Ukraine “On the State Bureau of Investigation” are considered and it is proposed to classify the 
powers of the State Bureau of Investigation in terms of information-analytical, law-making, rulemaking, personnel powers and powers in relation 
to interaction and cooperation with other entities. It is found that the State Bureau of Investigation exercises its authority as a subject of criminal 
and administrative-legal relations. 

It is established that the State Bureau of Investigation, as a subject of criminal-legal relations, is empowered to carry out investigative and 
pre-trial investigation of crimes related to its subsidiarity. Given the types of administrative and legal relations that take place in the activities of the 
State Bureau of Investigation, it is proposed to allocate internal organizational and external administrative powers of the bureau. 

It is established that the external expression of the mentioned administrative powers of the State Bureau of Investigation, which it carries 
out within the limits of the law and aimed at organizing its own activities with the purpose of fulfilling the assigned tasks is an administrative and 
legal form of their implementation. The specifics of legal and non-legal forms of exercising the powers of the State Bureau of Investigation are 
revealed. It is noted that the staff of the State Bureau of Investigation is not empowered to commit such legally significant actions as drawing up 
a protocol on administrative offenses. 

It is reasonable to give the staff of the State Bureau of Investigation such right, since taking into account the fact that the officers of the 
bureau are authorized to stop unlawful actions that impede the exercise of their direct powers, as well as the state Ukraine is conducting a pre-trial 
investigation of crimes related to its subsidiarity, and such a proposal may take place. This extension of powers of the State Investigation Bureau 
of Ukraine will avoid delaying the process of drafting such reports by other law enforcement agencies and will simplify the prosecution of those 
responsible for administrative responsibility. 

Key words: powers, State Bureau of Investigation of Ukraine, investigative activity, pre-trial investigation, administrative and legal form, legal 
forms, non-legal forms, administrative offense.

Постановка проблеми.  Повноваження  будь-якого 
органу  держави  завжди  перебувають  в  центрі  уваги 
законодавця  та  науковців,  оскільки  вони  є  одним  із 
центральних елементів адміністративно-правового ста-
тусу  таких  органів.  Від  того,  який  обсяг  повноважень 
надано державному органу, залежить його місце в меха-
нізмі  держави,  межі  відповідальності  за  виконання 
визначених  законом  завдань,  ефективність  діяльності 

1 Статтю  виконано  в  межах  проєкту  №  0118U003575  «Система  критеріїв 
зовнішнього моніторингу діяльності єдиного правоохоронного органу у сфері 
забезпечення фінансової та економічної безпеки держави».

державного  органу  загалом.  Зважаючи  на  те, що Дер-
жавне бюро розслідувань України (далі – ДБР) є новим 
суб’єктом,  який  здійснює  правоохоронну  діяльність, 
питання  його  повноважень  і  визначення  адміністра-
тивно-правових форм їх здійснення є актуальним. Крім 
того,  аналіз  останніх  публікацій  свідчить  про  те,  що 
вказане питання ще не є об’єктом широкого кола дослі-
джень.  Зокрема,  на  повноваження  Державного  бюро 
розслідувань  України  звертали  увагу  Н.  Бакаянова, 
Є.  Скулиш,  В.  Цимбалюк,  І.  Цюприк,  Л.  Аркуша,  але 
науковці залишили нерозкритими адміністративно-пра-
вові форми їх здійснення. 
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Мета дослідження –  визначення  специфіки  повно-
важень  ДБР  та  адміністративно-правових  форм  їх  здій-
снення.

Наукова  доктрина  під  повноваженнями  державного 
органу  розуміє  визначені  вид  і міру  владного  впливу  на 
учасника правових відносин із метою реалізації приписів 
правової норми, досягнення певного соціально-корисного 
результату.  Водночас  повноваження  є  поєднанням  прав 
і обов’язків [1]. 

Закон України «Про Державне бюро розслідувань» від 
12.11.2015  (ст.  1)  визначає,  що  ДБР  здійснює  правоохо-
ронну діяльність з метою запобігання, виявлення, припи-
нення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до 
його компетенції. Для реалізації цих завдань ДБР надано 
повноваження  здійснювати оперативно-розшукову діяль-
ність,  досудове  розслідування  злочинів,  віднесених  до 
підслідності  бюро,  розшукувати  осіб,  які  переховуються 
від слідства та суду за вказані злочини, використовувати 
гласних  і негласних штатних  і позаштатних працівників, 
заохочувати  осіб,  які  надають  допомогу  в  запобіганні, 
виявленні, припиненні  і  розслідуванні  злочинів, підслід-
них бюро [2].

Говорячи  про  оперативно-розшукову  діяльність  ДБР, 
необхідно зазначити, що перша редакція Закону України 
«Про  оперативно-розшукову  діяльність»  до  оперативно-
розшукових підрозділів відносила підрозділи внутрішньої 
безпеки  та  забезпечення  особистої  безпеки  ДБР.  Закон 
України  «Про  внесення  змін  до  деяких  законів  України 
щодо  удосконалення  діяльності  Державного  бюро  роз-
слідувань»  від  16.05.2019  доповнив  його  оперативними 
та оперативно-технічними підрозділами ДБР [3]. 

Повноваженнями  оперативно-розшукових  підрозді-
лів ДБР за Законом України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» є права щодо опитування осіб; ознайомлення 
із  документами,  інформацією,  яка  висвітлює  діяльність 
юридичних  осіб;  проведення  операцій  із  захоплення 
злочинців,  негласного  виявлення  та  фіксування  слідів 
тяжкого та особливо тяжкого злочинів; здійснення аудіо- 
та  відеоконтролю  за  особою,  зняття  даних  з  інформа-
ційних  мереж;  накладення  арешту  на  кореспонденцію; 
здійснення  конфіденційного  співробітництва;  створення 
і використання імітаційних засобів; звернення із запитами 
до правоохоронних органів іноземних держав.

Правам оперативно-розшукових підрозділів кореспон-
дують обов’язки виконувати письмові доручення слідчого, 
вказівки прокурора та ухвали слідчого судді суду і запити 
уповноважених органів; виконувати запити правоохорон-
них  органів  зарубіжних  держав  і  міжнародних  організа-
цій; взаємодіяти з оперативно-розшуковими підрозділами 
правоохоронних органів, зокрема правоохоронними орга-
нами зарубіжних держав [4].

Переходячи  до  повноважень  ДБР  щодо  досудового 
розслідування, автори зауважують, що зміст ст. 216 Кримі-
нального процесуального кодексу України свідчить про те, 
що законодавець не вважав за доцільне прямо закріпити 
вичерпний перелік злочинів, підслідних ДБР. Така ситуа-
ція ускладнює розуміння того, який злочин якому право-
охоронному  органу  підслідний,  оскільки  в  ст.  216  КПК 
України прямо не визначена підслідність органів поліції. 

Повноваження ДБР щодо здійснення оперативно-роз-
шукової  діяльності  та  досудового  розслідування  злочи-
нів  свідчать  про  те,  що  бюро  є  суб’єктом  кримінально-
правових  відносин.  Водночас  обмежуватися  лише  ними 
недоцільно.  Зважаючи  на  норми  Закону  України  «Про 
Державне  бюро  розслідувань»  та  поширені  класифіка-
ції  повноважень  державних  органів,  автори  пропонують 
звернути увагу на  інформаційно-аналітичні, правосприя-
ючі, нормотворчі, кадрові повноваження та повноваження 
щодо взаємодії і співробітництва з іншими суб’єктами.

Необхідно  зазначити,  що  інформаційно-аналітична 
робота – це сукупність дій,  які  здійснюються для підви-

щення ефективності діяльності  і мають на меті пізнання 
сутності, причин, тенденцій розвитку подій та явищ, роз-
гляд і оцінювання ситуацій, вироблення на основі аналізу 
й обробки  інформації  висновків,  рекомендацій,  комента-
рів [5, c. 6]. 

Законом України «Про Державне бюро розслідувань» 
передбачено,  що  виключно  з  метою  здійснення  своїх 
повноважень органи ДБР мають доступ як користувачі до 
інформаційних  систем  органів  державної  влади,  перелік 
яких встановлюється Кабінетом Міністрів України. Крім 
того,  ДБР  уповноважений  створювати  власні  інформа-
ційні системи, а також має право безоплатно одержувати 
за  письмовими  запитами  директора  ДБР,  його  уповно-
важеного  заступника,  директорів  територіальних  орга-
нів  ДБР  або  їх  уповноважених  заступників  інформацію, 
необхідну в справах про злочини, що знаходяться у про-
вадженні ДБР [2]. 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публіч-
ної  інформації»  від  13.01.2011  ДБР  є  розпорядником 
публічної  інформації,  зобов’язаним  на  запит  зацікавле-
ної сторони надати запитувану інформацію за умови, що 
доступ  до  неї  не  є  обмеженим. ДБР  також  зобов’язаний 
забезпечувати дотримання режиму захищеності інформа-
ції з обмеженим доступом і державної таємниці [6]. 

Про  існування  правосприяючих  повноважень  ДБР 
свідчить  Закон  України  «Про  Державне  бюро  розсліду-
вань»,  яким  ДБР  уповноважено  організовувати  забезпе-
чення  особистої  безпеки  осіб  рядового  та  начальниць-
кого  складу,  державних  службовців  ДБР  та  інших  осіб, 
захист від протиправних посягань осіб, які беруть участь 
у кримінальному судочинстві; вживати заходів для припи-
нення фізичними та юридичними особами протиправних 
діянь, що  перешкоджають  здійсненню  ним  своїх  повно-
важень, та перевіряти документи, які посвідчують особу 
[2].  Отже,  правосприяючі  повноваження  передбачають 
права та обов’язки ДБР, спрямовані на усунення перешкод 
і створення умов для реалізації своїх завдань.

ДБР  не  уповноважений  приймати  нормативно-пра-
вові акти, але бере активну участь у створенні правових 
норм, які регулюють суспільні відносини. Зокрема, Закон 
України  «Про  Державне  бюро  розслідувань»  надає  ДБР 
повноваження  брати  участь  у  формуванні  та  реалізації 
державної  політики щодо протидії  злочинності,  вносити 
пропозиції  на  розгляд  уряду;  розробляти  пропозиції  до 
проєктів  міжнародних  договорів  і  забезпечувати  дотри-
мання  і  виконання  зобов’язань,  взятих  за міжнародними 
договорами  України  [2].  Наведені  положення  закону 
дозволяють  стверджувати,  що  ДБР  може  брати  участь 
у врегулюванні  суспільних відносин,  суб’єктом яких він 
є або може бути.

Діяльність  будь-якого  правоохоронного  органу 
складно  уявити  без  кваліфікованих  співробітників,  які 
діють  від  імені  держави  та  безпосередньо  реалізують 
завдання та функції, покладені на правоохоронний орган, 
а  тому доцільно виокремити кадрові повноваження ДБР, 
серед яких забезпечення підготовки, перепідготовки і під-
вищення  кваліфікації  працівників ДБР;  участь  у форму-
ванні  державного  замовлення  на  підготовку,  перепідго-
товку та підвищення кваліфікації фахівців у відповідних 
сферах [2].

Важливими  є  також  повноваження  щодо  взаємодії 
та  співробітництва  з  іншими  суб’єктами,  що  підвищує 
ефективність виконання правоохоронними органами своїх 
завдань  і  функцій.  Закон  України  «Про  Державне  бюро 
розслідувань»  визначає  повноваження  ДБР  у  цій  сфері 
та приділяє окрему увагу питанню взаємодії ДБР з іншими 
державними органами (розділ ІV). 

Закон  України  «Про  Державне  бюро  розслідувань» 
передбачає,  що  ДБР  може  здійснювати  співробітництво 
з  поліцейськими,  іншими  органами  іноземних  держав 
згідно із законами й міжнародними договорами України; 
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співпрацювати з фізичними особами, зокрема на договір-
них засадах, дотримуючись добровільності і конфіденцій-
ності цих відносин, матеріально та морально заохочуючи 
таких  осіб  тощо  [2].  Узагальнюючи  викладене,  можна 
зробити висновок, що ДБР, діючи як суб’єкт кримінально-
правових відносин, одночасно реалізує й адміністративні 
повноваження.  При  цьому  керівництво  і  співробітники 
ДБР здійснюють повноваження від імені останнього, пере-
буваючи у внутрішніх і зовнішніх адміністративно-право-
вих відносинах. 

В.В. Аванесян, С.В. Андрєєва, Є.В. Белякова розкрива-
ють зміст таких правовідносин, зазначаючи, що зовнішні 
відносини пов’язані з безпосереднім впливом на об’єкти, 
які  не  входять  до  системи  влади  і  управління. Внутріш-
ньоорганізаційні  ж  відносини  характеризують  організа-
ційні основи управління, будучи відносинами, які склада-
ються в процесі організації й функціонування публічного 
управління  (формування  управлінських  структур,  визна-
чення основ взаємодії між ними та їх підрозділами, розпо-
діл обов’язків, відповідальності між працівниками органу 
[7, c. 25]. 

Зважаючи  на  викладене,  повноваження  ДБР  можна 
класифікувати  на  внутрішньоадміністративні  та  зовніш-
ньо-адміністративні.  До  першої  групи  повноважень,  які 
пов’язані з організацією діяльності ДБР та спрямовані на 
створення  всіх  умов  для  виконання  бюро  своїх  завдань, 
належить організація забезпечення особистої безпеки осіб 
рядового  і  начальницького  складу  ДБР,  осіб,  які  беруть 
участь  у  кримінальному  судочинстві,  від  протиправних 
посягань;  забезпечення  роботи  з  підготовки,  перепідго-
товки та підвищення кваліфікації працівників ДБР, участь 
у  формуванні  замовлення  на  підготовку,  перепідготовку 
та  підвищення  кваліфікації  фахівців  у  відповідних  сфе-
рах; створення інформаційних систем, ведення оператив-
ного  обліку;  скликання  нарад,  проведення  конференцій 
і семінарів, інших заходів.

Зовнішньоуправлінськими  повноваженнями  ДБР  за 
Законом  України  «Про  Державне  бюро  розслідувань» 
є  доступ  до  інформаційних  систем  органів  державної 
влади, перелік яких встановлено урядом; співробітництво 
з органами поліції, відповідними органами іноземних дер-
жав;  здійснення  співпраці  з  фізичними  особами,  дотри-
муючись умов добровільності і конфіденційності, матері-
ально та морально заохочуючи таких осіб.

Викладена  класифікація  повноважень  ДБР  за  зміс-
том  свідчить  про  те,  що  бюро  є  суб’єктом  адміністра-
тивно-правових відносин і здійснює низку адміністратив-
них  повноважень,  що  підтверджується  Законом  України 
«Про Державне бюро розслідувань». Тому необхідно звер-
нути  увагу  на  адміністративно-правові  форми  реалізації 
повноважень ДБР. 

А.В.  Носач  пропонує  під  адміністративно-право-
вою формою розуміти зовнішнє вираження дій суб’єктів 
владних  повноважень,  які  реалізуються  ними  з  метою 
виконання  покладених  на  них  завдань  [8,  c.  102]. Отже, 
адміністративно-правова форма діяльності ДБР є зовніш-
нім вираженням його дій, які здійснюються ним в межах 
наданих  законом  повноважень  і  спрямовані  на  організа-
цію  власної  діяльності  з  метою  виконання  покладених 
завдань.

В.Г.  Петров  класифікує  адміністративно-правові 
форми  за  такими  критеріями:  за  формою  вираження: 
правові  та  неправові;  залежно  від  дій  суб’єктів  адміні-
стративно-правової  діяльності  правоохоронних  органів: 
основні та додаткові; за компетенцією та характером вирі-
шення  питань:  процесуальні  (пов’язані  з  адміністратив-
ним провадженням)  та процедурні  (пов’язані  з прийнят-
тям  конкретних  адміністративно-управлінських  рішень); 
за  юридичним  змістом  адміністративно-правової  діяль-
ності:  зобов’язальні,  дозвільні,  забороняючі,  рекоменда-
ційні та уповноважуючі [9, с. 445–446].

Необхідно  зазначити,  що  класифікація  адміністра-
тивно-правових  форм  на  правові  та  неправові  є  найпо-
ширенішою.  А.О.  Кривий  зазначає,  що  правові  форми 
пов’язані  зі  встановленням  і  застосування  норм  права 
та  тягнуть  за  собою  виникнення,  зміну  чи  припинення 
адміністративних  правовідносин  (видання  актів  управ-
ління),  тоді  як  неправові  форми  не  мають  юридичного 
характеру, не призводять до настання правових наслідків 
і  не  пов’язані  із  прийняттям  актів  управління  (організа-
ційні дії, матеріально-технічні операції) [10, с.100].

Правова  форма  діяльності  ДБР  передбачає  видання 
відомчих актів; укладення угод; вчинення юридично зна-
чущих  дій.  С. Михалюк  зазначає,  що  видання  відомчих 
актів – це одна з форм державного управління, в процесі 
якої  уповноважені  суб’єкти  виявляють  потребу  в  право-
вому  регулюванні  певних  суспільних  відносин,  встанов-
люють  основні  питання,  які  потребують  правової  регла-
ментації, здійснюють вибір цілей правового регулювання, 
об’єктів, методів, засобів і термінів правового впливу шля-
хом  створення  нових  норм,  скасування,  зміни,  доповне-
ння, призупинення, продовження, розповсюдження і обме-
ження дії раніше прийнятих правових норм [11, с. 196]. 

Необхідно  підкреслити,  що  директор  ДБР  згідно 
з  п.  8  ст.  12  Закону  України  «Про  Державне  бюро  роз-
слідувань» уповноважений видавати такі відомчі акти як 
накази і розпорядження [3]. Завдяки ним керівництво ДБР 
керує підлеглими співробітниками і структурними підроз-
ділами,  планує  роботу,  вирішує  питання  про  заохочення 
чи притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Що ж до укладення угод як різновиду правової форми 
діяльності ДБР, то відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 7 Закону Укра-
їни «Про Державне бюро розслідувань» від 12.11.2015 ДБР 
надано повноваження здійснювати співпрацю з фізичними 
особами на договірних засадах [2]. Юридично значущі дії 
охоплюють  складання  протоколів  про  адміністративне 
правопорушення, застосування табельної зброї, спеціаль-
них засобів тощо [12, c. 29]. 

Національне  законодавство надає  співробітникам ДБР 
право вживати заходів фізичного впливу, заходів для при-
пинення фізичними і юридичними особами протиправних 
діянь, які перешкоджають здійсненню ДБР своїх повнова-
жень, перевіряти у зв’язку з цим документи, що посвідчу-
ють особу, зберігати, носити та застосовувати вогнепальну 
зброю і спеціальні засоби, використовувати у невідкладних 
випадках  із подальшим відшкодуванням  завданих  збитків 
транспортні  засоби,  які  належать  фізичним  та  юридич-
ним особам, для проїзду до місця події,  припинення  зло-
чину, переслідування та затримання осіб, яких підозрюють 
у його вчиненні, доставлення осіб, які потребують екстре-
ної медичної допомоги, до закладів охорони здоров’я.

Необхідно зазначити, що загалом повноваження щодо 
складання протоколів про адміністративні правопорушень 
можуть існувати в діяльності ДБР. Якщо взяти до уваги те, 
що  його  співробітники  уповноважені  припиняти  проти-
правні дії, які перешкоджають реалізації останніми своїх 
безпосередніх  повноважень,  а  також  те, що  органи ДБР 
здійснюють досудове розслідування за фактами злочинів, 
віднесених  до  його  підслідності,  то  можна  надати  спів-
робітникам ДБР  повноваження  на  складання  протоколів 
про адміністративні правопорушення в разі встановлення 
адміністративного  правопорушення,  скоєного  співробіт-
ником  правоохоронного  органу,  військовослужбовцем, 
суддею  або  вищою  посадовою  особою  під  час  вжиття 
заходів щодо припинення  протиправних  дій,  які  заважа-
ють виконанню співробітниками ДБР своїх повноважень. 
Зазначене  положення,  на  думку  авторів,  досить  вдало 
доповнює зміст п. 3 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про Дер-
жавне бюро розслідувань»; в разі закриття кримінального 
провадження через відсутність складу злочину, передбаче-
ного КК України, але встановлення складу адміністратив-
ного правопорушення. 



374

№ 1 2020
♦

Така пропозиція додатково обґрунтовується й тим, що, 
зважаючи на завдання, покладені на ДБР, його співробіт-
ники  проходять  конкурсний  відбір  декількома  етапами, 
що дозволяє  виявити професійні  та  аналітичні  здібності 
осіб,  яких  за  рішенням  конкурсної  комісії  повинно  бути 
більше  ніж  досить  для  виконання  ними  покладених  на 
ДБР  завдань.  Кандидати  на  посади  в  ДБР  повинні  бути 
компетентними у розмежуванні адміністративної та кри-
мінальної  відповідальності,  а  тому  виявити  склад  адмі-
ністративного  правопорушення  та  скласти  протокол  про 
його  скоєння  не  має  бути  перешкодою  для  виконання 
ними інших завдань ДБР. Більше того, надання співробіт-
никам ДБР такого права дозволить уникнути затягування 
процесу  складання  таких  протоколів  іншими  правоохо-
ронними органами та спростить притягнення винних осіб 
до адміністративної відповідальності.

Розглядаючи неправові, варто зауважити, що їх поділя-
ють на власне організаційні заходи і матеріально-технічне 
забезпечення. До організаційних заходів в діяльності ДБР 
належить  формування  державного  замовлення,  забезпе-
чення роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації  працівників ДБР;  здійснення  інформаційно-
аналітичної діяльності, створення  інформаційних систем 
і  ведення  оперативного  обліку  з  метою  оперативно-роз-
шукової  і  слідчої  діяльності,  право  доступу  як  користу-
вача  до  інформаційних  систем  органів  державної  влади, 
безоплатного отримання інформації, необхідної у справах 
про злочини, які перебувають у провадженні ДБР; скли-
кання нарад, проведення конференцій  і семінарів,  інших 
заходів; організація  забезпечення особистої безпеки осіб 
рядового  і начальницького складу, службовців ДБР, осіб, 
які беруть участь у кримінальному судочинстві, від проти-
правних посягань.

Різновидом  організаційної  форми  є  матеріально-
технічне  забезпечення,  яке,  як  зазначає  А.А.  Манжула, 

є комплексом визначених на нормативно-правовому рівні 
заходів  із  постачання  суб’єктам  ресурсів  фінансового 
та матеріально-технічного характеру для забезпечення їх 
нормального  функціонування,  підвищення  ефективності 
їх  діяльності  та  виконання  покладених  на  них  завдань 
[13, с. 43]. Законом України «Про Державне бюро розслі-
дувань» передбачено, що рішення про розподіл бюджет-
них коштів, головним розпорядником яких є ДБР, затвер-
дження звіту про виконання цих рішень приймає директор 
ДБР і його заступники, колегіально вирішується й питання 
про надання дозволу на використання коштів фонду спеці-
альних оперативно-розшукових і слідчих дій ДБР [2].

Висновки. Повноваження  ДБР  є  сукупністю  визна-
чених підзаконними актами та законами прав і обов’язків 
бюро, які визначають межі його компетенції, місце серед 
державних  органів  та  є  обов’язковими  для  виконання 
визначених у ст. 3 Закону України «Про Державне бюро 
розслідувань» завдань. 

Закон  України  «Про  Державне  бюро  розслідувань» 
дає підстави класифікувати повноваження ДБР за змістом 
на  інформаційно-аналітичні, правоохоронні, правосприя-
ючі, нормотворчі, кадрові, повноваження щодо взаємодії 
і  співробітництва  з  іншими  суб’єктами.  ДБР,  діючи  як 
суб’єкт  кримінально-правових  відносин,  одночасно  реа-
лізує також адміністративні повноваження, які за сферою 
їх  здійснення  запропоновано поділити на внутрішньоор-
ганізаційні  та  зовнішньоуправлінські.  Зовнішнім  вира-
женням вказаних адміністративних повноважень ДБР, які 
здійснюються  ним  в  межах,  наданих  законом,  і  спрямо-
вані на організацію власної діяльності з метою виконання 
покладених  завдань  є  адміністративно-правова форма  їх 
здійснення. 

Положення наукової доктрини та зміст Закону України 
«Про Державне бюро розслідувань» дозволяють виділяти 
правові та неправові форми діяльності ДБР.
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АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ  
У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY OF LEGAL ENTITIES IN THE SPHERE  
OF INTELLECTUAL PROPERTY: THE THEORIST-APPLIED ASPECTS

Надобко С.В.,
кандидат юридичних наук,

доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
Харківської державної академії дизайну і мистецтв

Стаття присвячена комплексному дослідженню та визначенню адміністративної відповідальності юридичних осіб у сфері інтелекту-
альної власності крізь призму теоретико-прикладних аспектів.

Визначено, що юридичні особи як суб’єкти адміністративної відповідальності не є суб’єктами адміністративних правопорушень у кон-
тексті КУпАП, але є беззаперечними учасниками адміністративно-правових відносин, в тому числі суб’єктами адміністративної відповідаль-
ності у випадках, встановлених законом. До заходів впливу, які належать до заходів юридичної відповідальності адміністративного типу та 
застосовуються до юридичних осіб за порушення у сфері інтелектуальної власності, можна віднести накладення штрафів і конфіскацію.

Автором з’ясовано, що суд може постановити рішення про накладення на порушника авторських і суміжних прав штрафу, який 
передається у встановленому порядку до Державного бюджету України. Крім того, суд може постановити рішення про вилучення чи 
конфіскацію всіх контрафактних примірників творів тощо.

Специфіка провадження у справах про адміністративні правопорушення законодавства у сфері інтелектуальної власності, які вчи-
няються юридичними особами, полягає у наявності інших нормативно-правових актів, які передбачають порядок розгляду справ про 
адміністративні правопорушення, порядок застосування заходів примусу, що за юридичним змістом є здебільшого підзаконними норма-
тивно-правовими актами.

Констатовано, що у випадку порушення митних правил у сфері інтелектуальної власності юридичною особою відповідальності під-
лягає її посадова особа ‒ керівник та інші працівники підприємств (резидентів і нерезидентів), які у зв’язку з постійно або тимчасово 
виконуваними ними трудовими (службовими) обов’язками відповідають за дотримання вимог, встановлених Митним кодексом, законами 
та іншими нормативно-правовими актами України, міжнародними договорами України, укладеними у встановленому законом порядку.

Ключові слова: інтелектуальна власність, адміністративно-правове регулювання, адміністративно-правова охорона, право інтелек-
туальної власності, адміністративна відповідальність, заходи примусу, суб’єкти адміністративної відповідальності.

The article is devoted to a complex research and determination of administrative responsibility of legal entities in the sphere of intellectual 
property through a prism of the theorist of applied aspects.

It defined that legal entities like subject of administrative responsibility are not subject of administrative offenses in the context of KUOAP, but 
there are unconditional participants of administrative legal relations, including subject of administrative responsibility in the cases established by 
the law. To corrective actions, which belong to measures of legal responsibility of administrative type and are, applied to legal entities for violation 
in the sphere of intellectual property it is possible to refer imposing of penalties and confiscation.

By the author with it established that the court decide the decision on imposing on the violator of copyright and related rights of a penalty 
which is transferred in accordance with the established procedure to the state budget of Ukraine. Besides, the court can decide the decision on 
withdrawal or confiscation of all counterfeit copies of works and so forth.

The specifics of production on cases of administrative offenses of the legislation that are made by legal entities, consist in the sphere of 
intellectual property available other normative legal acts which provide an order of hearing of cases about administrative offenses, an order of 
application of coercive measures that behind the legal contents is, as a rule, subordinate normative legal acts.

It noted that in case of violation of customs rules in the sphere of intellectual property by the legal entity, her official ‒ the head and other 
employees of the enterprises (residents and nonresidents) who in force constantly or the labor (office) ob. Which do they temporarily carry out like 
answer for observance of the requirements established by the Customs code, laws and other normative legal acts of Ukraine and international 
treaties of Ukraine signed in the order established by the law is subject to responsibility.

Key words: intellectual property, administrative and legal regulations, administrative legal protection, intellectual property right, administrative 
responsibility, coercive measures, subjects of administrative responsibility.

Постановка проблеми. Інститут адміністративної від-
повідальності в тому вигляді, в якому він існує в сучасних 
умовах державотворення, формувався та зароджувався ще 
в першій половині 90-х років ХХ століття. Саме у вказа-
ний  історико-правовий  період  здійснюються  прийняття 
численних законодавчих і нормативно-правових актів, які 
передбачали  адміністративну  відповідальність  юридич-
них осіб здебільшого в контексті засобу державного регу-
лювання підприємницької діяльності. 

Не дивлячись на те, що відповідно до Кодексу Укра-
їни  про  адміністративні  правопорушення  суб’єктами 
адміністративної  відповідальності  є  лише  фізичні 
особи, на законодавчому рівні встановлено адміністра-
тивну відповідальність і юридичних осіб. Інтенсивний 
розвиток цього виду відповідальності розпочався після 
здобуття Україною незалежності і був зумовлений про-
цесами зростання підприємництва та становлення рин-
кової  економіки,  які  призвели  до  утворення  значної 
кількості  юридичних  осіб,  заснованих  на  приватній 
формі власності.

Водночас саме в умовах нового типу функціонування 
міжнародних відносин,  активного розвитку  інноваційно-
технологічних процесів актуальними є відносини у сфері 
інтелектуальної власності як інституту, який прямо та опо-
середковано впливає на економічну безпеку держави.

Огляд останніх досліджень і публікацій. Адміні-
стративна  відповідальність  юридичних  осіб  на  теоре-
тико-методологічному  рівні  є  актуальною  тематикою 
досліджень  серед  численної  кількості  науковців-прав-
ників.  Окремі  праці  у  вигляді  дисертаційних  і  моногра-
фічних  досліджень  представлені  за  авторством  вчених 
Є.В.  Додіна,  В.Л.  Наумова,  В.  Новоселова,  О.Т.  Зими, 
І.В. Март’янова, Г.Й. Ткач та інших. В той же час питання 
щодо адміністративної відповідальності юридичних осіб 
у сфері  інтелектуальної власності належить до малодос-
ліджених тем.

Метою статті  є  повне,  всебічне  та  доктринальне 
дослідження  теоретико-прикладних  аспектів  адміністра-
тивної відповідальності юридичних осіб у сфері інтелек-
туальної власності.
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Виклад основного матеріалу. Дискусії  про  можли-
вість визнання юридичних осіб суб’єктами відносин адмі-
ністративної відповідальності ведуться досить давно. Ще 
за  радянських  часів  послідовними  прихильниками  цієї 
точки  зору  були Є.В. Додін, В.Л. Наумов, В. Новоселов 
та інші дослідники [1–3]. У пострадянський період в науці 
адміністративного права юридичні особи були фактично 
визнані  повноцінними  суб’єктами  відносин  адміністра-
тивної відповідальності. В Україні проблемам адміністра-
тивної відповідальності юридичних осіб були присвячені 
роботи Є.В. Додіна, О.Т. Зими, І.В. Март’янова, Г.Й. Ткач 
та інших дослідників [4–6].

Логічним  розвитком  уявлень  про  юридичну  особу 
як  суб’єкта  відносин  адміністративної  відповідальності 
стало  законодавче  закріплення  відповідних  положень 
у  нових  Кодексах  про  адміністративні  правопорушення 
Російської  Федерації,  Білорусі,  Азербайджану,  Казах-
стану, Киргизстану. Водночас окремі науковці зберігають 
негативне  ставлення  до  ідеї юридичної  відповідальності 
юридичних  осіб,  вважаючи  визнання  юридичних  осіб 
суб’єктами  адміністративної  відповідальності  однією 
з тенденцій, які руйнують цілісність інституту адміністра-
тивної відповідальності [7, c. 51].

Не вдаючись у методологічні аспекти визначення юри-
дичних  осіб  як  суб’єктів  адміністративної  відповідаль-
ності, автор зазначає, що приєднується до позиції вчених, 
які  стверджують,  що  юридичні  особи  не  є  суб’єктами 
адміністративних правопорушень у контексті КУпАП, але 
є  беззаперечними  учасниками  адміністративно-правових 
відносин, в тому числі суб’єктами адміністративної відпо-
відальності у випадках, встановлених законом.

Адміністративна  відповідальність  характеризується 
специфічним  суб’єктним  складом,  а  саме  накладається 
уповноваженими на те державою суб’єктами, перелік яких 
міститься в розділі ІІІ КУпАП, наприклад виконавчі комі-
тети сільських, селищних, міських рад, районні, районні 
у місті, міські чи міськрайонні  суди  (судді),  органи вну-
трішніх  справ,  органи  залізничного, морського  та  річко-
вого транспорту. Перелік, визначений розділом ІІІ КУпАП, 
не є вичерпним, оскільки законами України можуть вста-
новлюватися й інші суб’єкти, уповноважені державою на 
застосування  заходів  адміністративної  відповідальності, 
що  закріплено  в  ч.  1  ст.  2  КУпАП,  яка  встановлює,  що 
законодавство  України  про  адміністративні  правопору-
шення складається з Кодексу України про адміністративні 
правопорушення та інших законів України [8]

Суб’єктами  адміністративної  відповідальності  є  як 
фізичні,  так  і  юридичні  особи  (юридичні  особи  несуть 
адміністративну  відповідальність  за  порушення  антимо-
нопольного законодавства, законодавства про банки і бан-
ківську діяльність, правопорушення у сфері інтелектуаль-
ної власності).

Суб’єктом  адміністративної  відповідальності  щодо 
фізичних осіб є особа, яка на момент вчинення адміністра-
тивного правопорушення досягла віку, з якого настає адмі-
ністративна відповідальність для фізичних осіб 16-річного 
віку  (у випадках, встановлених  законом, – 18-ти річного 
віку); щодо юридичних осіб з моменту державної реєстра-
ції юридичної особи шляхом внесення відповідних відо-
мостей державним реєстратором.

У філософії підстава визначається як явище, необхідна 
умова, передумова існування якого-небудь іншого явища, 
яке  слугує  поясненням  останнього  [9,  c.  298].  В  науці 
адміністративного права виділяють фактичні та юридичні 
(правові)  підстави  адміністративної  відповідальності. 
Фактичну  підставу  адміністративної  відповідальності 
складає  адміністративне  правопорушення  (проступок). 
Юридичні ж  підстави  адміністративної  відповідальності 
пов’язують  із поняттям «склад адміністративного право-
порушення (проступку)». Під складом адміністративного 
правопорушення  (проступку)  розуміється  сукупність 

встановлених законом об’єктивних і суб’єктивних ознак, 
які  характеризують  дію  або  бездіяльність  як  адміністра-
тивне правопорушення (проступок) [10, c. 124–127].

З урахуванням комплексного аналізу чинного законо-
давства автор вважає, що до заходів впливу, заходів юри-
дичної відповідальності адміністративного типу та засто-
совуються  до  юридичних  осіб  за  порушення  у  сфері 
інтелектуальної  власності  можна  віднести  накладення 
штрафів і конфіскацію.

Відповідно до ст. 512 КУпАП передбачено адміністра-
тивну відповідальність за незаконне використання об’єкта 
права інтелектуальної власності (літературного чи худож-
нього твору, їх виконання, фонограми, передачі організа-
ції мовлення, комп’ютерної програми, бази даних, науко-
вого відкриття, винаходу, корисної моделі, промислового 
зразка, знака для товарів і послуг, топографії інтегральної 
мікросхеми, раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин 
тощо), привласнення авторства на такий об’єкт або інше 
умисне порушення прав на об’єкт права  інтелектуальної 
власності, що охороняється законом [11].

Зі змісту ч. 1 п. 1 ст. 255 КУпАП випливає, що до осіб, 
які  мають  право  складати  протоколи  за  вчинення  адмі-
ністративного  правопорушення,  передбаченого  ст.  512  
КУпАП,  належать  уповноважені  на  те  посадові  особи 
органів  внутрішніх  справ  (Національної  поліції);  орга-
нів  державної  податкової  служби;  державні  інспектори 
з питань  інтелектуальної власності, державні  інспектори 
сільського господарства.

У п.п. 11 п. 8 Положення про державного  інспектора 
з  питань  інтелектуальної  власності  Міністерства  роз-
витку  економіки,  торгівлі  та  сільського  господарства, 
затвердженого  Постановою  Кабінету  Міністрів  України 
від 17.05.2002 № 674 (далі – Положення) закріплено, що 
з метою виконання покладених на нього завдань держав-
ний  інспектор має право порушувати перед уповноваже-
ними органами питання про притягнення юридичних та/
або фізичних осіб до відповідальності за порушення зако-
нодавства  з  питань  інтелектуальної  власності,  зокрема 
в  процесі  виробництва,  розповсюдження,  прокату,  збері-
гання та переміщення дисків і матриць. Відповідно ж до 
абз. 2 п. 9 Положення державний інспектор зобов’язаний 
в  разі  виявлення  ознак  адміністративного  правопору-
шення складати протокол про адміністративне правопору-
шення та передавати його на розгляд до суду [12].

Детальний аналіз Митного кодексу України свідчить, 
що  за  порушення  митних  правил  у  сфері  інтелектуаль-
ної  власності  суб’єктом  адміністративного  правопору-
шення може бути як фізична, так і юридична особа. Згідно 
ст. 476 Митного кодексу України ввезення на митну тери-
торію України або вивезення за межі цієї території това-
рів, призначених для виробничої або іншої підприємниць-
кої діяльності, з порушенням охоронюваних законом прав 
інтелектуальної  власності  вважається  порушенням  мит-
них правил у сфері інтелектуальної власності [13].

Якщо  порушення  митних  правил  у  сфері  інтелекту-
альної  власності  вчинено  юридичною  особою,  відпові-
дальності  підлягає  її  посадова  особа  ‒  керівник  та  інші 
працівники  підприємств  (резидентів  і  нерезидентів),  які 
в  силу  постійно  або  тимчасово  виконуваних  ними  тру-
дових  (службових)  обов’язків  відповідають  за  дотри-
мання  вимог,  встановлених Митним  кодексом,  законами 
та  іншими  нормативно-правовими  актами України,  між-
народними договорами України, укладеними у встановле-
ному законом порядку.

Відповідно до ч. 3 ст. 52 Закону України «Про автор-
ське  право  і  суміжні  права»  суд  може  постановити 
рішення про накладення на порушника штрафу в розмірі 
10  відсотків  суми,  присудженої  судом  на  користь  пози-
вача. Сума штрафів передається у встановленому порядку 
до  Державного  бюджету  України.  Крім  того,  суд  може 
постановити рішення про вилучення чи конфіскацію всіх 
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контрафактних примірників  творів, фонограм,  відеограм 
чи  програм мовлення, щодо  яких  встановлено, що  вони 
були виготовлені або розповсюджені з порушенням автор-
ського права і (або) суміжних прав, а також засобів обігу 
технічних засобів захисту. Це стосується також всіх кліше, 
матриць, форм, оригіналів, магнітних стрічок, фотонега-
тивів  та  інших  предметів,  за  допомогою  яких  відтворю-
ються примірники  творів, фонограм,  відеограм, програм 
мовлення, а також матеріалів  і обладнання, яке викорис-
товуються для  їх відтворення  і для виготовлення засобів 
обігу технічних засобів захисту [14].

В п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції України закріплено, що 
виключно законами України визначаються засади цивільно- 
правової відповідальності, а також діяння, які є злочинами, 
адміністративними  або  дисциплінарними  правопорушен-
нями,  як  підстави  кримінальної,  адміністративної,  дисци-
плінарної  відповідальності.  Відповідальність  юридичних 
осіб  має  бути  передбачена  виключно  законами  України 
[15]. Відповідно до  ст.  246 КУпАП порядок провадження 
в справах про адміністративні правопорушення в органах 
(посадовими особами), уповноважених розглядати справи 
про  адміністративні  правопорушення,  визначається  цим 
кодексом та іншими законами України [11].

Специфіка провадження у справах про адміністративні 
правопорушення  законодавства  у  сфері  інтелектуальної 

власності, які вчиняються юридичними особами, полягає 
в наявності інших нормативно-правових актів, які перед-
бачають порядок розгляду справ про адміністративні пра-
вопорушення, порядок застосування заходів примусу, що 
за юридичним змістом є  здебільшого підзаконними нор-
мативно-правовими актами.

Висновки. Можна  зробити  висновок,  що  юридичні 
особи  як  суб’єкти  адміністративної  відповідальності  не 
є суб’єктами адміністративних правопорушень у контек-
сті КУпАП, але є беззаперечними учасниками адміністра-
тивно-правових відносин,  в  тому числі  суб’єктами адмі-
ністративної  відповідальності  у  випадках,  встановлених 
законом. До заходів впливу, які належать до заходів юри-
дичної відповідальності адміністративного типу та засто-
совуються  до  юридичних  осіб  за  порушення  у  сфері 
інтелектуальної  власності,  можна  віднести  накладення 
штрафів і конфіскацію.

Специфіка провадження у справах про адміністративні 
правопорушення  законодавства  у  сфері  інтелектуальної 
власності, які вчиняються юридичними особами, полягає 
в наявності інших нормативно-правових актів, які перед-
бачають порядок розгляду справ про адміністративні пра-
вопорушення, порядок застосування заходів примусу, що 
за юридичним змістом є  здебільшого підзаконними нор-
мативно-правовими актами.
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ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ДОГОВОРУ ПОРІВНЯНО  
З МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИМИ ТА ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИМИ ДОГОВОРАМИ

SOME FEATURES OF THE ADMINISTRATIVE TREATY IN COMPARISON  
WITH THE INTERNATIONAL AND ECONOMIC AND LEGAL TREATIES

Піддубний О.Ю.,
доктор юридичних наук, доцент,

завідувач кафедри цивільного та господарського права
Національного університету біоресурсів і природокористування України

У статті досліджується адміністративний договір як феномен, запозичений адміністративним правом з інших правових галузей, а 
також розглядаються породжені цим фактом протиріччя. Насамперед, за основу береться порівняння з міжнародно-правовим догово-
ром, порядок прийняття якого передбачає наступне схвалення законодавчим органом. Ознаки такої процедури можуть бути знайдені і 
в засадничих положеннях організації роботи органів місцевого самоврядування, які мають приймати рішення, зокрема, затверджувати 
постфактум адміністративний договір між органами місцевого самоврядування. Концептуальні підстави для такого порівняння автор 
убачає у схожості всіх наявних видів договорів, як таких, що належать до одного родового поняття, а отже, в кожному окремому випад-
ку, не позбавляючись іманентних ознак, можуть проявлятись різні казуальні ознаки, зокрема, схожі в різних видах договорів. Унаслідок 
проведеного порівняння стає зрозумілим, що укладення адміністративного договору як публічного має супроводжуватись розглядом і 
затвердженням його колегіальним рішенням керівного органу учасника такого договору, що загалом відповідає колегіальним засадам 
прийняття рішень органами місцевого самоврядування, та в деяких випадках – виконавчої влади.

Констатується, що такий механізм не виправдав себе на практиці укладення господарських договорів. Натомість, є інші параметри, 
за якими, зі свого боку, адміністративний договір схожий за предметом регулювання на конкретний господарський договір. Спільні риси 
з господарсько-правовим договором є в одного з видів адміністративних договорів про об’єднання ресурсів органів місцевого самовря-
дування з фінансування господарюючих суб’єктів на спільних засадах, який за конструкцією близький до господарського договору про 
спільну діяльність.

На цьому прикладі розкриваються відмінності, які визначають окремий, унікальний характер адміністративного договору одночасно 
як зобов’язання для його сторін, так і нормативного акта, адресованого необмеженому колу осіб, що підпадають під його регулювання.

Ключові слова: адміністративний договір, затвердження договору, нормативний договір, міжнародно-правовий договір, господар-
сько-правовий договір.

The article explores the administrative contract as a phenomenon borrowed from administrative law from other legal fields and discusses 
the contradictions generated by this fact. First of all, the basis is a comparison with international legal treaty, the procedure for adoption of which 
provides for subsequent approval by the legislature, signs of such a procedure can be found in the basic provisions of the organization of work 
of local governments, which must make decisions, including, to approve after the fact administrative agreement between local self-government 
bodies. The conceptual grounds for such comparison the author sees in the similarity of all existing types of contracts as belonging to one generic 
concept, and therefore in each case, without depriving themselves of immanent features, can exhibit different causal features including similar 
between different types of contracts. . As a result of the comparison, it becomes clear that the conclusion of an administrative contract as a public 
contract should be accompanied by the consideration and approval of its collegial decision by the governing body of a party to such a contract, 
which generally corresponds to the collegial principles of decision-making by local governments and in some cases - by the authorities.

It is stated that such a mechanism did not justify itself in the practice of concluding economic contracts. Instead, there are other options that, in 
turn, an administrative contract is similar in scope to a specific business agreement. one of the types of administrative agreements on the pooling 
of resources of local self-government bodies for financing economic entities on a common basis, contains Common features with the economic 
contract. Most closely to administrative treaty by design is certain type the economic agreement on joint activity, is noted.

To sum up, this example reveals differences that define a separate, unique nature of an administrative contract as a binding obligation for its 
parties and a normative act of regulation, addressed to an unlimited number of persons subject to its regulation.

Key words: administrative treaty, approval of the contract, normative treaty, international legal treaty, economic and legal treaty.

Постановка проблеми. На сьогодні є значний плюралізм 
думок серед представників адміністративного права та інших 
галузей  щодо  детермінування  адміністративного  договору 
як  характерного  тільки  для  галузі  адміністративного  права 
інституту. Але  нерідко  адміністративним  договором  колеги 
схильні  іменувати  правочин,  який  не  носить  нормативного 
характеру,  що  створює  проблеми  у  застосуванні  до  нього 
загальнотеоретичних положень про нормативний договір.

Аналіз останніх досліджень. Адміністративний дого-
вір розглядався у працях таких науковців як К. Афанасьєв, 
Н. Бортник, С. Єсімов, Р. Куйбіда, В. Решота, С. Мойсак, 
М. Смокович, В. Стефанюк тощо, проте консенсус у погля-
дах на адміністративний договір ще у процесі вироблення.

Мета статті –  розмежувати  процедурні  і  структурні 
аспекти адміністративних договорів на прикладі договору 
про  об’єднання  ресурсів  органів  місцевого  самовряду-
вання, передбаченого Конституцією України, та охаракте-
ризувати риси адміністративного договору.

Виклад основного матеріалу.  У  правовій  теорії 
стверджується,  що  «договори  як  внутрішньодержавне 
джерело  права  мають  обмежене  застосування,  насампе-
ред у конституційному (державному), трудовому, а також 

в адміністративному праві (нормовстановлюючі договори 
між  державними  органами,  наділеними  правотворчими 
повноваженнями)» [1, с. 179].

У Конституції передбачено договірні  засади, на яких 
можуть  діяти,  зокрема,  територіальні  громади  й  органи 
місцевого самоврядування, створені ними, а також обласні 
й районні ради. 

Ч. 2 ст. 142, ч. 2 ст. 143 Конституції України дозволяють 
органам місцевого самоврядування об’єднувати на договір-
них засадах об’єкти комунальної власності, а також кошти 
бюджетів для виконання  спільних проєктів  або для  спіль-
ного фінансування (утримання) комунальних підприємств, 
організацій  та  установ,  створювати  для  цього  відповідні 
органи і служби, а також передбачено виконання спільних 
проєктів коштами, залученими на договірних засадах із міс-
цевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економіч-
них і культурних програм <…>» [2].

Фактично  в  Конституції  закріплено  адміністративний 
договір про спільну діяльність органів місцевого самовряду-
вання. Вважаємо, що це перший тип адміністративного дого-
вору,  який  характеризується  самостійними,  унікальними 
ознаками  –  суб’єктним  складом,  метою,  конституційним 
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закріпленням, задовольняє вимогам одразу двох підпунктів – 
«а»  і «в» п. 16 ч. 1 ст. 4 КАСУ [3] – розмежування компе-
тенції чи визначення порядку взаємодії між суб’єктами влад-
них повноважень і перерозподіл або об’єднання бюджетних 
коштів; попри аналогію  із цивільним правом, його немож-
ливо сплутати з відповідним цивільно-правовим (господар-
сько-правовим) договором про спільну діяльність. З огляду 
на  базові  властивості,  «нормативний  договір  як  особливе 
джерело  (форма)  права  є  спільним  правовим  актом  сто-
рін, який містить правові норми, що виражають узгоджену 
волю сторін,  а не окреме волевиявлення владного органу» 
[1, с. 180].

Варто  наголосити,  що  це  –  не  приватноправові 
зобов’язання,  а  повноваження  по  управлінню  господа-
рюючими  суб’єктами,  які  охоплюються  поняттям  госпо-
дарської  компетенції  органів  державної  влади  та  місце-
вого самоврядування, передбаченою ст. 2 Господарського 
кодексу України [4]. І цей прояв господарської компетенції 
щодо  підпорядкованого  господарюючого  суб’єкта,  щодо 
якого  органами  місцевого  самоврядування  приймається 
рішення  про  спільне  фінансування  на  засадах  договору 
ніяким чином не суперечить тому факту, що договір буде 
адміністративним.

Задля більш детального дослідження системи норма-
тивних  договорів можна  вдатись  до  аналогії  адміністра-
тивного договору з міжнародно-правовим. У міжнародно-
правовому  (міждержавному)  договорі,  який  абсолютно 
справедливо не віднесений до адміністративних договорів 
[5, с. 90], у певному сенсі також укладається домовленість 
між двома чи більше (але не відносно один одного) влад-
ними суб’єктами.

Відбувається  пошук  і  фіксація  пунктів,  які  вигідні 
членам як одного суспільства, так й іншим, відповідно до 
кількості держав, які підписують договір. Важливою осо-
бливістю  ключових  міжнародних  договорів  є  механізм 
ратифікації,  який  є  умовою  набуття  чинності  міжнарод-
ним  договором  для  його  сторони.  Таким  чином  суб’єкт, 
котрий підписує договір, виносить його на розгляд законо-
давчого органу з метою зробити його частиною законодав-
ства. Крім того, підписанню можуть передувати численні 
раунди переговорів, процедура парафування тексту угоди 
тощо, які можуть займати роки.

Однак те, що є прийнятним й обґрунтованим у публіч-
ному праві, складно працює у приватноправових договорах, 
створюючи численні проблеми. Так, поширена в 90-ті роки 
процедура схвалення господарським товариством усіх важ-
ливих угод, укладених протягом звітного року, постфактум, 
на  загальних  зборах  більшістю  присутніх  показала  свою 
неефективність, породила численні судові справи й загальну 
невизначеність  у  господарському  обігу,  який  характеризу-
ється необхідністю набагато швидшого прийняття рішень, 
ніж це властиво міжнародному праву.

Господарська  угода  має  виконуватись  оперативно, 
економлячи  час  для  її  учасників  на  наступні  господар-
ські операції. У результаті  сучасний механізм укладання 
важливих договорів про відчуження істотних активів або 
на  значну  суму  передбачає  надання  попередньої  згоди 
вищого органу управління юридичної особи, в якій зазна-
чаються істотні умови договору.

Який із чинних механізмів може бути прийнятним для 
адміністративного договору – попередня згода колегіаль-
ного органу, наступна згода колегіального органу або від-
сутність згоди – залежатиме від специфіки адміністратив-
ного договору.

Якщо уявити описаний вище приклад з органами міс-
цевого самоврядування, то затверджувати договір бажано 
в тому вигляді, в якому його підготовлено, тобто на сесії 
постфактум. В цьому разі договірна діяльність не є харак-
терною для органу місцевого самоврядування, його ком-
петенція  не  реалізується  виключно  через  договірні  від-
носини,  навіть  більше  –  договірні  відносини  є  радше 

винятком із загальної практики діяльності органу, тому їх 
динаміка в цьому разі має поступитись формальній визна-
ченості, з тим, щоб кожен депутат мав змогу ознайомитись 
із текстом підписаного адміністративного договору і при-
йняти  колективне  рішення,  що  не  піддається  правовим 
дефектам, пов’язаним  з  інакшим розумінням підписанта 
договору змісту умов адміністративного договору, ніж їх 
бачив колективний орган, який уповноважив підписанта. 
Аналогічно, угода може бути затверджена спільним нака-
зом міністерств, хоча у згаданому випадку її нормативний 
характер і заперечується [6, с. 129].

Специфіка адміністративного договору полягає в тому, 
що називаючись договором, тобто являючись адміністра-
тивним  правочином,  укладеним  на  підставі  адміністра-
тивно-правових  норм  вищого  рівня,  а  також  конститу-
ційно-правових норм, якщо він укладається в передбачених 
Конституцією випадках організації діяльності органів міс-
цевого самоврядування, він одночасно є і правовим актом. 
І не просто правовим, а нормативно-правовим актом під-
законної правотворчості. А через те він одночасно містить 
і норми права, які поширюються на загал, і зобов’язання 
сторін,  адресовані  одна  одній,  які  містять  суб’єктивне 
право однієї сторони вимагати й суб’єктивний обов’язок 
іншої сторони виконувати належне, й навпаки. Ігнорувати 
цей факт – значить, заперечити договірну природу адміні-
стративного договору, ту базову рису, що будь-який дого-
вір  (якщо  це  договір),  наскільки  б  мінімальною  не  була 
можливість  обговорення  сторонами  його  умов,  перед-
бачає  узгодження  волі  сторін  і  необхідність  зустрічних 
узгоджених дій щодо його виконання: «договір норматив-
ного  типу  є  специфічною юридичною формою,  яка  вмі-
щує  в  собі  класичні  загальнообов’язкові  правові  норми, 
які  регулюють  найважливіші  для  суспільства  й  держави 
публічні відносини, поширюючи свою дію на необмежене 
коло осіб, першорядною особливістю яких є погодження 
його учасника» [1, с. 185]. Порівняйте з виконанням роз-
порядження,  де  відбувається  підкорення  волі  виконавця 
вказівкам адміністратора.

У  теорії  цивільного  права,  звідки  беруть  початок 
усі  договори,  зазначається,  що  договір  –  це  сукупність 
зобов’язань  сторін,  які  виникли  на  підставі  вчинення 
двостороннього  правочину  (укладення  договору). Кожне 
з них складається із суб’єктивного права і суб’єктивного 
обов’язку,  які  припиняються  виконанням  відповідного 
зобов’язання.

Неправильно  було  б  вважати,  що  предметом  адміні-
стративного  договору  є  певні  адміністративні  зобов’я-
зання, в межах яких одна сторона має обов’язок, а інша – 
право. Але тоді виходить, що обов’язок суб’єкта владних 
повноважень  може  бути  суб’єктивним,  тобто  таким, 
в якому має користь одна сторона в договорі, або абсолют-
ним,  тобто  таким,  за  якого  є  певні  повноваження щодо, 
наприклад, підтримання громадського порядку, які вини-
кають перед невизначеним колом осіб – громадянами, іно-
земцями та особами без громадянства, які перебувають на 
території України.

В. Олефір та С. Короєд, відштовхуючись від цивільно-
правових  аналогій,  ставлять  правильне  запитання  щодо 
того,  за  яких  умов може  бути  визнаний  нечинним  (недій-
сним)  адміністративний договір,  укладений на неправиль-
них, суперечливих умовах, якщо його мета все одно корисна, 
легітимна  й  не  підлягає  спростуванню.  Відповідь,  яку 
дають автори, – умови договору до належних можна при-
вести лише в судовому порядку [7]. Таким чином, створю-
ється враження, що сторони договору щодо його укладення 
можуть схибити у будь-чому, але в самому факті укладення 
договору  і  в  суб’єктному  складі  вони  завжди  залишаться 
непогрішимими.  Таким  чином,  факт  укладення  договору 
з неналежною стороною теж виключається. Або сторони так 
само входять у коло умов, які можна змінювати, окрім лише 
одного непорушного положення – мети договору.
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Виникає  питання,  як  бути  з  тим  фактом,  що  адміні-
стративний договір є правовим актом і може бути скасова-
ний у разі суперечності його законодавству.

У той час, коли КАСУ разом з інститутом адміністра-
тивного договору були на стадії проєкту, В. Стефанюком 
було зроблено спробу виділити його характерні риси:

−  найчастіше  мають  нормативний  характер,  цільова 
спрямованість – досягнення загального блага;

−  договори  містять  правила  поведінки  не  тільки 
й  не  стільки  безпосередніх  учасників  угоди,  скільки 
інших колективних й індивідуальних суб’єктів (так зване 
зовнішнє юридичне вираження) [8].

Також, за твердженням автора, він передбачає існування 
суворої формальної процедури укладання. Від себе додамо, 
що із 2003 р. сувора процедура так і не надійшла. Натомість 
стверджується економія правових й організаційних зусиль, 
яка досягається завдяки адміністративному договору [9].

Також  зазначено  неможливість  в  односторонньому 
порядку зміни або відмови від виконання договірних умов 
[8]. Від себе прокоментуємо, що ця особливість мало чим 
допомагає у відмежуванні від інших видів договорів, адже 
цивільно-правовий,  господарський  договір  так  само  не 
передбачає односторонньої відмови від виконання.

Водночас вихід  із міжнародного договору в односто-
ронньому  порядку  можливий,  а  отже,  тільки  співстав-
лення з різними договірними інститутами дає нам знання 
про сутність адміністративного договору.

Висновки та перспективи подальших розвідок. 
Очевидно,  що  певний  термінологічний  інструментарій, 

пов’язаний  з  умовами  чинності,  порядком  виконання. 
Тому  зміни  і  припинення  договірних  зобов’язань  необ-
хідно  за  аналогією  пристосовувати  до  адміністративних 
договорів. А чи буде це аналогія міжнародного публічного 
права, чи цивільного з його розвиненим категорійно-поня-
тійним апаратом – значною мірою залежить від правиль-
ного розуміння адміністративного договору як правового 
феномену. Порядок укладення й затвердження, норматив-
ний  характер  пов’язує  адміністративний  договір  із  між-
народно-правовим. Водночас організаційно-господарська 
спрямованість договору зумовлює комплексний характер 
правовідносин,  які  при  цьому  виникають,  між  органами 
місцевого самоврядування.

Вертикальні  правовідносини  з  реалізації  господар-
ської компетенції щодо підпорядкованого суб’єкта будуть 
господарськими,  а  засади,  на  яких  між  двома  органами 
місцевого  самоврядування  організоване  таке  фінансу-
вання, –  адміністративно-договірними, оскільки  їх пред-
мет  (узгодження  дій  щодо  публічного  адміністрування) 
вкладається у предмет компетенції органу місцевого само-
врядування, визначений адміністративним правом. У таких 
відносинах визначальним для їх галузевої приналежності 
буде не питання «якого виду вертикальні  відносини між 
органами  місцевого  самоврядування  та  фінансованим 
ними  спільно  господарюючим  суб’єктом?»  (господар-
ські), а питання «на яких правових засадах досягнена така 
домовленість?»  (із метою оптимального адміністрування 
соціально значимого для декількох територіальних громад 
проєкту – адміністративні правовідносини).
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Стаття присвячена дослідженню окремих проблем організаційно-правових механізмів обмеження основних прав і свобод людини і 
громадянина за законодавством України. Автором досліджено поняття, види, способи обмежень основних прав і свобод людини і гро-
мадянина, підстави, принципи та критерії обмеження основних прав і свобод за законодавством України. Автор вважає, що держави за 
допомогою національних та міжнародних правових засобів вдаються до обмеження прав і свобод людини. Тому постає питання право-
мірності обмеження прав і свобод людини, особливості якого окреслено міжнародним правом і безпосередньо реалізовано в національ-
них законодавствах.

Автором визначено, що один із базових принципів конституційно-правового статусу особи свідчить, що права і свободи людини під 
час їх реалізації не повинні шкодити правам і свободам інших осіб, а також іншим захищеним правом інтересам особи, суспільства й 
держави. Крім того, в сучасному світі виникають нові глобальні загрози людству, наприклад: міжнародний тероризм, транснаціональна 
організована злочинність, а також природні стихійні лиха та масові заворушення політико-економічного характеру.

Показано, що на сьогодні інститут обмеження прав є міжгалузевим та охоплює норми конституційного, адміністративного, криміналь-
ного, цивільного, трудового та інших галузей права. У статті автор зазначає, що відповідно до норм Конституції обов’язковою умовою 
обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина є те, що це може відбуватись лише на підставі та у випадках, визначених 
законом, і, як правило, за рішенням суду. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи 
залежно від фактичних обставин уповноважені самостійно або через звернення до суду вибирати способи забезпечення відповідних 
прав та свобод людини і громадянина. Відсутність належного контролю за їхньою діяльністю може призвести до надмірного обмеження 
конституційних прав і свобод людини і громадянина та пов’язаних із цим тяжких наслідків.

Ключові слова: міжнародні стандарти, державна влада, правореалізація, право обмежувальні заходи.

The article is devoted to the investigation of particular problems of organizational and legal mechanisms of restriction of fundamental 
rights and freedoms of a person and a citizen under the legislation of Ukraine. The author explores the concepts, types, ways of restriction of 
fundamental rights and freedoms of man and citizen, grounds, principles and criteria of restriction of fundamental rights and freedoms under the 
legislation of Ukraine. Therefore, the question arises as to the legitimacy of the restriction of human rights and freedoms, the peculiarities of which 
are outlined in international law and directly implemented in national legislation.

The author determines that one of the basic principles of a person’s constitutional and legal status is that human rights and freedoms in the 
course of their realization should not harm the rights and freedoms of other persons, as well as other protected interests of the individual, society 
and state. In addition, new global threats to humanity are emerging in the modern world, such as international terrorism, transnational organized 
crime, and natural disasters and political and economic unrest.

It is shown that today the institute of restriction of rights is cross-sectorial and covers the norms of constitutional, administrative, criminal, civil, 
labour and other branches of law. In the article the author states that according to the norms of the Constitution, a prerequisite for the restriction 
of the constitutional rights and freedoms of a person and a citizen is that it can occur only on the basis and in the cases specified by law, and, 
as a rule, by court decision. State authorities, local self-government bodies, their officials and officials are empowered, as the case may be, to 
individually or through a court petition to choose ways of securing the respective rights and freedoms of a person and a citizen. The lack of proper 
control over their activities can lead to an excessive restriction of the constitutional rights and freedoms of the individual and the citizen and the 
grave consequences thereof.

Key words: international standards, government, law enforcement, law restrictive measures.

Постановка проблеми. Права і свободи людини і гро-
мадянина є фундаментальним надбанням людства, важли-
вим елементом у процесі становлення й соціалізації кож-
ного  індивіда,  адже  дозволяють  йому  задовольняти  свої 
потреби та реалізовувати власний потенціал у різних сфе-
рах суспільного життя. Ступінь їх гарантування визначає 
ступінь демократичного розвитку будь-якого суспільства. 
Особливе місце в системі прав і свобод людини і громадя-
нина посідають конституційні права і свободи, які разом 
із  відповідними  обов’язками  встановлено  в  основному 
законі кожної держави.

У  конституціях,  як  правило,  зосереджено  загально-
визнані  та  найбільш  важливі  громадянські  (особисті), 
політичні,  економічні,  соціальні,  культурні  та  інші  права 
і свободи. У такий спосіб конституцієдавець визначає пра-
вовий статус людини і громадянина та регламентує діяль-
ність усіх суб’єктів права. В українському законодавстві на 
конституційному  рівні  закріплено  комплекс  прав,  свобод 
та обов’язків людини і громадянина, реалізація яких забез-
печує функціонування держави на демократичних, соціаль-
них та правових засадах. Хоча конституційні права  і  сво-

боди наділені найвищою юридичною силою, більшість  із 
них не є абсолютними, адже їх здійснення може бути обме-
жене  законом.  Таке  обмеження  допускається  в  інтересах 
захисту  здоров’я  та  моральності  населення,  національної 
безпеки, територіальної цілісності держави, прав і свобод 
громадян, а також для охорони громадського порядку, запо-
бігання злочинові, з’ясування істини під час розслідування 
кримінальної  справи,  якщо  іншими  способами  отримати 
інформацію  неможливо,  попередження  розголошення 
інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання 
авторитету й неупередженості правосуддя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Теоре-
тичні  та  практичні  аспекти  аналізу  організаційно-право-
вих механізмів обмеження основних прав і свобод людини 
і громадянина за законодавством України висвітлено в пра-
цях: А. Самотуга, Н. Кушакова, М. Савчин, Н. Савінова, 
М. Селівон, С. Рабіновича, В. Філатова, С. Шевчук тощо. 
Слід зазначити, що в роботах вищезазначених науковців 
питання обмеження прав і свобод людини і громадянина 
є  важливим  складником  досліджень  загальних  проблем 
теорії держави та права. Однак комплексне дослідження 
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правових обмежень як засобу правового впливу в науковій 
літературі відсутнє.

Метою статті є дослідження цілісної концепції обме-
ження основних прав  і свобод як  інституту конституцій-
ного права України.

Виклад основного матеріалу.  На  сьогодні  питання 
щодо обмеження прав і свобод людини з боку інститутів 
державної влади набуло особливої значущості в контексті 
ідеї та практики правової державності. Предметом постій-
ного занепокоєння правозахисної спільноти є факти пору-
шень прав і свобод людини не стільки з боку інших осіб, 
скільки  з боку держави,  а  саме в  аспекті  воєнної  агресії 
з боку Російської Федерації. Так, ідеться про кримінальне 
переслідування  особи,  що  пов’язано  з  правомірністю 
обмеження її власної свободи під час застосування запо-
біжних заходів, не кажучи вже про такі обмеження прав як 
свобода мирних зборів і демонстрацій та висловлювання 
поглядів [1, с. 15].

Варто  зазначити,  що  науковцями-істориками  вста-
новлено,  що  вже  в  первіснообщинному  ладі  склалась 
своєрідна система соціального регулювання, орієнтована 
насамперед  на  обмеження.  Норми  поведінки,  особливо 
норми-табу,  визначалися  необхідністю  врегульовувати 
біологічні  інстинкти. Згодом, коли в суспільстві (й особ-
ливо  в  його  панівної  частини)  з’явилось  право,  виникла 
потреба  в  тому,  щоб  уніфікувати  звичаї  та  закріпити  їх 
у законі, а ті його обмеження, які передбачені неписаними 
правилами поведінки, зафіксувати як законні обмеження.

Аналіз  Конституції  України  дозволяє  стверджувати, 
що в ній містяться певні обмеження спеціального харак-
теру.

Так,  відповідно  до  норм  законодавства,  конститу-
ційно-правовий  інститут  особливих  правових  режимів 
охоплює правові норми, які визначають (регламентують) 
такі питання:

1)  порядок  прийняття  рішення  про  запровадження 
та припинення особливого правового режиму;

2)  підстави запровадження та припинення особливого 
правового режиму;

3)  система органів, які  забезпечують реалізацію осо-
бливого режиму, їх функції та компетенція;

4)  зміст  та юридичні наслідки особливого правового 
режиму,  зокрема  перелік  та  зміст  правообмежувальних 
заходів, котрі запроваджуються нині;

5)  гарантії основних прав і свобод у період дії особли-
вого правового режиму [2, с. 16].

Дані обмеження можна поділити на такі категорії:
1. Обмеження основних прав і свобод в умовах  

особливих правових режимів
Правовий  статус  та  обмеження  прав  і  свобод  грома-

дян та прав і законних інтересів юридичних осіб в умовах 
особливих правових режимів визначаються відповідно до 
Конституції України,  законів «Про правовий режим над-
звичайного  стану»  та  «Про  правовий  режим  воєнного 
стану», а також інших законів України.

Так, відповідно до ст.1 Закону України «Про правовий 
режим воєнного стану», під воєнним станом розуміється 
особливий правовий режим, який вводиться в Україні або 
в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози 
нападу,  небезпеки  державній  незалежності  України,  її 
територіальній  цілісності  та  передбачає  надання  відпо-
відним  органам  державної  влади,  військовому  команду-
ванню,  військовим  адміністраціям  та  органам  місцевого 
самоврядування  повноважень,  необхідних  для  відвер-
нення  загрози,  відсічі  збройної  агресії  та  забезпечення 
національної  безпеки,  усунення  загрози  небезпеки  дер-
жавній незалежності України, її територіальній цілісності, 
а також тимчасове,  зумовлене загрозою, обмеження кон-
ституційних прав і свобод людини і громадянина та прав 
і законних інтересів юридичних осіб  із зазначенням тер-
міну дії цих обмежень [3].

Надзвичайний  стан,  відповідно  до  ст.  1  Закону  Укра-
їни «Про правовий режим надзвичайного стану» – це осо-
бливий  правовий  режим,  який  може  тимчасово  вводитися 
в Україні  чи  в  окремих  її місцевостях  під  час  виникнення 
надзвичайних ситуацій техногенного або природного харак-
теру  не  нижче  загальнодержавного  рівня, що  призвели  чи 
можуть призвести до людських  і матеріальних утрат, ство-
рюють загрозу життю і здоров’ю громадян, або при спробі 
захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу 
України шляхом насильства й передбачає надання відповід-
ним  органам  державної  влади,  військовому  командуванню 
та  органам місцевого  самоврядування  відповідно  до цього 
Закону  повноважень,  необхідних  для  відвернення  загрози 
та  гарантування безпеки  і  здоров’я  громадян, нормального 
функціонування національної економіки, органів державної 
влади  та  органів  місцевого  самоврядування,  захисту  кон-
ституційного ладу,  а  також допускає  тимчасове,  зумовлене 
загрозою,  обмеження  у  здійсненні  конституційних  прав 
і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів 
юридичних осіб із зазначенням терміну дії цих обмежень [4].

Безпосередньо під підставами виникнення надзвичай-
них (екстремальних) ситуацій, які тягнуть запровадження 
особливих  правових  режимів  й  обмеження  прав  і  сво-
бод громадян, у широкому сенсі можна розуміти загрози 
національним інтересам країни як сукупності усвідомле-
них,  офіційно  виражених  об’єктивних  потреб  громадян, 
суспільства  й  держави  у  прогресивному  розвитку,  що 
випливають  з  особливостей  політичного  й  соціально-
економічного  устрою  країни,  рівня  економічного  розви-
тку,  специфіки  географічного  положення,  національних 
і  культурних  традицій  тощо.  Як  складник  національних 
інтересів,  окремо  вирізняються  життєво  важливі  інтер-
еси, задоволення яких забезпечує існування й можливість 
прогресивного розвитку не тільки особи, але й держави як 
незалежного суб’єкта міжнародного права [5, с. 181].

Оскільки  запровадження  особливого  правового 
режиму  завжди  є  потенційною  загрозою  для  основних 
прав і свобод, чинне законодавство України містить низку 
гарантій.  Зокрема,  передбачені  названим  Законом  обме-
ження конституційних прав і свобод громадян, які можуть 
бути застосовані за умов надзвичайного та воєнного стану, 
є вичерпними й розширеному тлумаченню не підлягають. 
Термін  їх  застосування  не  може  перевищувати  терміну, 
протягом  якого  триває  надзвичайний  чи  воєнний  стан. 
В  умовах  надзвичайного  та  воєнного  стану  не  можуть 
бути  обмежені  права  і  свободи  людини  і  громадянина, 
зазначені у ч. 2 ст. 64 Конституції України.

Так, відповідно надзвичайний стан може бути введено 
на строк не більш ніж 30 діб і не більш ніж 60 діб в окре-
мих її місцевостях.

У  разі  необхідності  надзвичайний  стан  може  бути 
продовжений  Президентом  України,  але  не  більш  ніж 
на 30 діб. Указ Президента України про продовження дії 
надзвичайного стану набирає чинності після його затвер-
дження Верховною Радою України [4].

Однак є й гарантії прав людини і громадянина під час 
введення  особливого  правового  режиму.  Так,  у  разі  дії 
надзвичайного  чи  воєнного  стану  це  не  може  бути  під-
ставою для застосування тортур, жорстокого чи принижу-
ючого  людську  гідність  поводження  або  покарання,  для 
будь-яких  обмежень  права  на  життя,  на  свободу  думки, 
совісті, релігії в розумінні цих прав і свобод, прийнятому 
в Міжнародному пакті про громадянські й політичні права 
й у законах України. А будь-які спроби використати вве-
дення надзвичайного стану для захоплення влади або зло-
вживання нею тягнуть за собою відповідальність згідно із 
законом [6, с. 111].

2. Обмеження основних прав і свобод  
у межах кримінального процесу

Саме  сфера  боротьби  зі  злочинністю  є  саме  тією 
сферою  правотворчої  й  правозастосовчої  державної 
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діяльності, в якій обмеження прав людини є поширеним 
явищем,  причому  викликається  воно  об’єктивною  необ-
хідністю успішного досягнення сучасного правозахисного 
призначення кримінального судочинства. 

У  кримінальному  процесі  обмеження  основних  прав 
і свобод особи використовуються з метою: захисту життя, 
здоров’я,  майна  громадян,  прав  і  свобод  інших  осіб, 
а  також  інших  загальнолюдських  цінностей,  охорони 
моральності населення, державної та громадської безпеки 
[7, с. 630].

Конституцією  й  законами  України  передбачається 
можливість тимчасового обмеження конституційних прав 
і свобод людини  і громадянина, передбаченого ст. ст. 30, 
31,  32  Конституції  України,  під  час  проведення  опера-
тивно-розшукової діяльності, дізнання й досудового слід-
ства. Підстави та порядок здійснення заходів, пов’язаних 
із  тимчасовим  обмеженням  цих  конституційних  прав 
і  свобод людини  і  громадянина,  визначені Кримінально-
процесуальним кодексом України, законами України «Про 
оперативно-розшукову  діяльність»,  «Про  національну 
поліцію»,  «Про  контррозвідувальну  діяльність»,  «Про 
організаційно-правові  основи  боротьби  з  організованою 
злочинністю» та в інших.

Загалом, обмеження основних прав  і свобод грома-
дян у межах кримінального процесу можуть бути роз-
поділені  на  такі  групи:  обмеження,  яке  є  елементом 
(складником) спеціального правового статусу учасника 
кримінального  процесу;  обмеження,  котрі  випливають 
із  запобіжних  заходів;  обмеження,  що  випливають  зі 
слідчих дій;  обмеження,  пов’язані  зі  здійсненням опе-
ративно-розшукової діяльності.

Відповідно  до  норм  цих  нормативно-правових  актів, 
суб’єктами,  чиї  права  обмежуються,  можуть  виступати: 
обвинувачуваний,  підозрюваний,  потерпілий,  свідок, 
захисник,  цивільний  відповідач,  цивільний позивач,  екс-
перт,  спеціаліст,  понятий,  представники  потерпілого, 
цивільного позивача, цивільного відповідача, приватного 
обвинувача,  а  також  неповнолітнього  обвинувачуваного 
й підозрюваного. Водночас, суб’єктами, вповноваженими 
приймати рішення про запровадження таких обмежень, є: 
суд, суддя, прокурор, слідчий, начальник слідчого підроз-
ділу, орган дізнання, дізнавач [8, с. 124].

Загалом, ці обмеження застосовуються тоді, коли є:
1)  потреба рішучої боротьби із злочинністю для блага 

суспільства;
2)  неможливість ведення боротьби зі злочинністю без 

примусових заходів;
3)  необхідність подолання протидії  з боку  зацікавле-

них чи примушуваних  (обвинувачуваних, підозрюваних) 
осіб;

4)  важливість  забезпечення  невідворотної  відпові-
дальності за злочин [7, с. 630].

3. Обмеження основних прав і свобод  
у виборчому процесі

Виборчі  права  громадян  належать  до  тієї  категорії 
основних  прав  і  свобод,  умови  й  межі  обмеження  яких 
безпосередньо й однозначно визначені в самій Конститу-
ції України. Так, наприклад, ст. 70 визначає. що «не мають 
права  голосу  громадяни,  визнані  судом  недієздатними», 
ст. 76 проголошує, що «не може бути обраним до Верхо-
вної  Ради України  громадянин,  котрий  має  судимість  за 
вчинення  навмисного  злочину,  якщо  судимість  не  пога-
шена й не знята в установленому законом порядку» [9].

Чинне  виборче  законодавство  України  передбачає 
3 види обмежень виборчих прав громадян:

1)  виборчі  цензи  (зокрема,  осілості,  законослухня-
ності  та  лінгвістичний)  –  спеціальні  умови,  яким мають 
відповідати особи,  аби  за ними були визнані  активне чи 
пасивне виборче право;

2)  анулюючі  обмеження  (зокрема,  вимоги  щодо 
несумісності  та  невиборності)  –  виключення  з  пасив-

ного  виборчого  права,  розраховані  на  приватні  ситуації, 
пов’язані з особливим статусом особи;

3)  лімітні обмеження (зокрема обмеження щодо мож-
ливості бути певним суб’єктом виборчого процесу, щодо 
проведення окремих заходів у межах виборчого процесу 
та участі в них, а також додаткові кваліфікації) – не стосу-
ються кола учасників виборчого процесу, але регулюють 
обсяг їхніх дій.

Проте варто  зазначити, що жодне  з  обмежень вибор-
чих  прав,  установлених  вітчизняним  законодавством,  не 
має  дискримінаційного  характеру,  оскільки  відповідає 
міжнародно-правовим  стандартам  у  цій  сфері,  зокрема 
тим, які передбачені Міжнародним пактом про громадян-
ські та політичні права 1966 р., Європейською конвенцією 
про захист прав та основних свобод 1950 р., а також Кон-
венцією про стандарти демократичних виборів, виборчих 
прав і свобод у державах-учасницях СНД 2002 р. [11, с. 39].

4. Обмеження основних прав і свобод,  
зумовлені спеціальним правовим статусом особи
В  такому  разі  обмеженню  підлягають  тільки  деякі 

політичні,  економічні  та  соціальні  права,  зокрема,  право 
на  доступ  до  служби  в  органах  публічної  влади,  право  на 
об’єднання (в частині права на об’єднання в політичні партії 
та профспілки), право на власність, право на свободу вибору 
виду й міри суспільно корисної діяльності (зокрема право на 
свободу підприємницької діяльності), право на страйк.

Згідно  з  нормами  законодавства,  такі  обмеження 
мають на меті:

1)  забезпечення неупередженості відповідних посадо-
вих і службових осіб;

2)  запобігання  «конфлікту  інтересів»  при  виконанні 
владних повноважень;

3)  забезпечення  належного  функціонування  страте-
гічних  галузей  економіки  (електроенергетика,  транспорт 
тощо), державного апарату та органів місцевого самовря-
дування [11, с. 42].

Висновки. Відповідно  до  норм  законодавства,  прак-
тика  обмеження  прав  і  свобод  людини  і  громадянина 
в  демократичному  та  правовому  суспільстві  –  це  один 
з  найважливіших  аспектів  відносин  людини  й  держави. 
Адже  вони  мають  на  меті  знаходження  компромісу  між 
суспільною, державною необхідністю й інтересами право-
володаря; водночас із позиції права як основного інстру-
менту захисту особи від свавілля держави, роль обмежень 
прав і свобод полягає в захисті суспільства, прав і свобод 
інших осіб від свавілля правокористувача (людини, грома-
дянина). В Україні традиційне для світової політико-пра-
вової теорії і практики правило, згідно з яким здійснення 
прав  і  свобод  людини  і  громадянина  не  повинно  пору-
шувати права і свободи інших осіб, закріплено на найви-
щому – конституційному – рівні (ст. 23).

Тому обмеження основних прав і свобод особи являє 
собою  правомірне,  цілеспрямоване  кількісне  та  (або) 
якісне применшення у процесі правореалізації тих можли-
вих моделей поведінки  (правомочностей),  які  складають 
основне право (свободу) особи, з боку  інших осіб. Воно 
має виключно законний, тимчасовий, цільовий, недискри-
мінаційний, суспільно корисний характер і полягає у зву-
женні обсягу і змісту фундаментальних потенційних мож-
ливостей  особи.  Можливість  обмеження  основних  прав 
і свобод людини державою передбачено фактично у всіх 
міжнародно-правових  актах,  які  регламентують  права 
людини й основоположні свободи. Кожен договір визна-
чає межі можливих обмежень та вичерпний перелік під-
став для них, а також установлює низку прав, які за будь-
яких обставин не можуть бути обмежені.

Запровадження  обмежень  основних  прав  і  свобод 
також може бути пов’язане в законі з особливостями пра-
вового  режиму  території,  правового  статусу  особи  або 
юридичного процесу. Такі особливості можуть ураховува-
тись як самі собою, так і в комплексі.
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заступник директора з наукової роботи
Науково-дослідного інституту публічного права

Стаття присвячена аналізу чинних нормативно-правових актів, які регулюють сферу космічної діяльності задля виокремлення систе-
ми органів публічної адміністрації, опису їх компетенції в означеній сфері. На підставі аналізу Закону України «Про космічну діяльність» 
та деяких інших нормативно-правових актів автору вдалось досягти мети дослідження. Виявлено, що систему органів публічної адмі-
ністрації, котрі здійснюють публічне адміністрування космічної діяльності в Україні, складають: Державне космічне агентство України, 
Міністерство оборони України. Окрім зазначених представників публічної адміністрації важливе значення мають і гарант України, парла-
мент та уряд, оскільки безпосередньо шляхом видання актів адміністрування (як нормативно-правових, так й адміністративних), чинять 
правовий вплив на досліджувану сферу. Космічна галузь зазвичай ділиться на три сектори: цивільний, військовий (оборонний та розвід-
увальний) та комерційний. Хоча в цих секторах діють свої програми, у значній мірі незалежні один від одного, але вони мають загальну 
виробничу базу, робочу силу й інфраструктуру. Враховуючи, що в Україні на початку 2020 року вступлять у дію зміни до Закону України 
«Про космічну діяльність», які дозволять приватним особам займатись космічною діяльністю, для опікування комерційною космічною 
діяльністю, використовуючи досвід зарубіжних країн, необхідно створити орган публічної адміністрації на які будуть покладені повнова-
ження в зазначеній сфері. У статті робиться висновок, що під публічною адміністрацією у сфері космічної діяльності розуміють систему 
суб’єктів забезпечення публічного інтересу (інклюзивного та ексклюзивного) в досліджуваній сфері, яка складається із: гаранта України, 
парламенту, уряду, Державного космічного агентства України й Міністерства оборони України. А інструментарієм публічного адміністру-
вання космічної діяльності є сукупність адміністративних дій зазначених суб’єктів регулюючого, управлінського, забезпечувального, охо-
ронного, захисного та іншого характеру, котрі здійснюються щодо сфери космічної діяльності як правові засоби різноманітного значення, 
походження та юридичної сили.

Ключові слова: система органів, публічне адміністрування, космічна діяльність, публічний інтерес, інклюзивність, комерційна діяль-
ність.

The article is devoted to analysis current normative-legal acts regulating sphere of space activity for the purpose of definition system of public 
administration bodies, their competence in the specified sphere. On the basis of the analysis of the Law of Ukraine “On space activity” and other 
current normative legal acts, the system of public administration bodies in the field of space activity and their competence was established. The 
author argues that this system consists of: State Space Agency of Ukraine, Ministry of Defence of Ukraine. In addition to these representatives 
of public administration, the guarantor of Ukraine, the Parliament and the government are also important, since they directly exert legal influence 
on the investigated sphere through the issuance of administrative acts (both regulatory and administrative). The space industry is usually divided 
into three sectors: civil, military (defence and intelligence) and commercial. Although these sectors operate their programs, they are largely 
independent of one another, but they have a common production base, workforce and infrastructure. Considering that amendments to the Law 
of Ukraine “On Space Activity” will enter into force in early 2020 allowing private individuals to engage in space activities, in order to take care 
of commercial space activities using the experience of foreign countries, it is necessary to create public administration body for which assigned 
authority in the said field. The article concludes that public administration in the field of space activities understand the system of subjects of public 
interest (inclusive and exclusive) in the research area, which consists of – guarantor of Ukraine, Parliament, Government, State Space Agency of 
Ukraine and the Ministry of Defence of Ukraine. A tool for public administration of space activities is a set of administrative actions of these entities 
of regulatory, administrative, security, protective, and other nature, carried out in relation to the field of space activities in the form of legal means 
of heterogeneous importance, origin and legal force.

Key words: organ system, public administration, space activity, public interest, inclusivity, commercial activity.

Постановка проблеми. Закон  України  «Про  кос-
мічну діяльність» установлює компетенцію центрального 
органу виконавчої влади, яка забезпечує формування дер-
жавної  політики  у  сфері  космічної  діяльності. Для  здій-
снення  своєї  діяльності  він  може  використовувати  такі 
методи  публічного  адміністрування  як  контроль (напри-
клад,  контролює  дотримання  вимог  міжнародних  дого-
ворів  України  про  обмеження  та  заборону  випробувань 
ядерної  зброї,  випробувань  ядерної  зброї  на  іноземних 
випробувальних  полігонах  і  здійснення  ядерних  вибухів 
у мирних цілях (п. 9, ч. 2, ст. 6)) та нагляд (наприклад, дер-
жавний нагляд за дотриманням вимог безпеки космічної 
діяльності, а також навчання та атестація осіб, які контро-
люють дотримання космічних правил і наявність необхід-
ного рівня безпеки космічної діяльності, а також осіб, які 
розслідують інциденти та надзвичайні події (ст. 20)) [1].

Таким  чином,  у  контексті  Закону України  «Про  кос-
мічну  діяльність»  державне  регулювання  та  управляння 
застосовуються  як  елементи  організаційного  впливу 
(інструментарій)  публічної  адміністрації  на  соціально-
економічні  процеси,  що  полягає  в  запровадженні  комп-
лексу  заходів,  спрямованих  на  досягнення  соціального 
та економічного ефекту у сфері космічної діяльності. 

Стан опрацювання проблематики.  Проблемами  дер-
жавного  регулювання  й  управління  космічної  діяльності 

опікувались науковці: В. Галунько, В. Колпаков, С. Кричев-
ський, Н. Малишева, В. Семеняка, С. Ударцев та інші. Проте, 
незважаючи на великі здобутки вчених у цій галузі, дослі-
джувана проблематика потребує подальшого вивчення.

Мета статті –  проаналізувати  чинні  нормативно-
правові акти, які регулюють сферу космічної діяльності, 
та  виокремити  систему  органів  публічної  адміністрації 
та їх компетенцію в означеній сфері.

Виклад основного матеріалу.  Під  інструментарієм 
публічного  адміністрування  космічної  діяльності  ми 
розуміємо  сукупність  адміністративних  дій  представни-
ків публічної адміністрації регулюючого, управлінського, 
забезпечувального,  охоронного,  захисного  та  іншого 
характеру,  які  здійснюються  стосовно  сфери  космічної 
діяльності як правові засоби різнорідного значення, похо-
дження та юридичної сили.

Щодо суб’єктного  складу  аналізованої публічної  адміні-
страції  необхідно  уточнити,  що  за  класичною  моделлю,  це 
система організаційно-структурних утворень, які на законних 
підставах набули владних повноважень на здійснення публіч-
ної  влади  шляхом  виконання  чинних  нормативно-правових 
актів та вчинення інших дій у публічних інтересах [2, с. 20].

Із  вищезазначеного  зрозумілим  є  те,  що  основним 
представником  аналізованої  публічної  адміністрації 
є Державне космічне агентство України.
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Це  центральний  орган  виконавчої  влади,  діяльність 
якого  спрямовується  й  координується  Кабінетом  Міні-
стрів України через Міністра розвитку економіки, торгівлі 
та  сільського  господарства  та  який  реалізує  державну 
політику у сфері космічної діяльності [3]. Його було ство-
рено  згідно  з Указом Президента України  від  29  лютого 
1992  р.  [4].  Такі  спеціалізовані  органи  управління  кос-
мічною діяльністю діють ще більш ніж у 20-ти державах 
світу  (США, Франції,  Німеччині,  Японії,  Канаді,  Брази-
лії, Російській Федерації, Казахстані тощо). На ці органи 
покладаються  владні  повноваження  з  ліцензування  кос-
мічної  діяльності,  реєстрації  об’єктів,  які  запускаються 
в  космічний  простір,  організації,  нагляду  й  контролю  за 
здійсненням  відповідної  діяльності  всіма  суб’єктами  на 
території  чи  під  юрисдикцією  певної  держави,  нормот-
ворчого  забезпечення  тощо. Водночас  саме на цих орга-
нах лежить відповідальність за гарантування безпеки всієї 
національної космічної діяльності [5, с. 40].

В  Україні  на  цей  орган  покладено  одне  основне 
завдання – реалізацію державної політики у сфері косміч-
ної діяльності [3]. Вона здійснюється шляхом:

1)  розробки  концептуальних  основ  державної  полі-
тики  в  галузі  дослідження  й  використання  космічного 
простору в мирних цілях та в інтересах безпеки держави;

2)  забезпечення  організації  космічної  діяльності 
в Україні та під юрисдикцією України поза її межами;

3)  розробки  разом  із  міністерствами,  іншими  цен-
тральними  органами  виконавчої  влади  та Національною 
академією наук України Загальнодержавної цільової нау-
ково-технічної  космічної  програми  України  та  забезпе-
чення її виконання;

4)  здійснення керівництва у сфері управління та коор-
динації  діяльності  підприємств,  установ  та  організацій 
космічної та суміжних галузей;

5)  здійснення  державного  нагляду  (контроль)  за 
дотриманням  суб’єктами  космічної  діяльності  України 
приватної  форми  власності  законодавства  про  космічну 
діяльність  в  Україні  в  порядку,  передбаченому  Законом 
України «Про основні  засади державного нагляду  (конт-
ролю) у сфері господарської діяльності»;

6)  здійснення  інших  повноважень,  визначених 
законами та покладеними на нього актами Президента 
України.

Ще одним суб’єктом публічної адміністрації необхідно 
вважати  Міністерство  оборони  України,  оскільки  воно 
наділене  комплексом  спеціальних  повноважень  у  сфері 
космічної  діяльності.  Зокрема,  Міністерство  оборони 
України  у  межах  своєї  компетенції:  розробляє  концепту-
альні основи державної космічної політики та Загальнодер-
жавну цільову науково-технічну космічну програму Укра-
їни в частині, пов’язаній зі створенням та використанням 
космічної техніки військового призначення, а також разом 
із  центральним  органом  виконавчої  влади,  який  забезпе-
чує формування й реалізацію державної політики у сфері 
космічної діяльності, – космічної техніки подвійного при-
значення; формує та організовує виконання замовлень на 
роботи, пов’язані зі створенням і використанням космічної 
техніки військового, а також разом із центральним органом 
виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  й  реалізує 
державну політику у сфері космічної діяльності, – косміч-
ної  техніки  подвійного  призначення  на  основі  Загально-
державної цільової науково-технічної космічної програми 
України; здійснює використання космічної техніки у сфері 
оборони України; разом із центральним органом виконав-
чої влади, яка забезпечує формування й реалізує державну 
політику  у  сфері  космічної  діяльності,  функціонування 
й розвиток об’єктів наземної та космічної інфраструктури; 
бере  участь  у  здійсненні  сертифікації  космічної  техніки 
військового призначення [1].

Космічна  галузь  зазвичай  ділиться  на  три  сектори: 
цивільний,  військовий  (оборонний  та  розвідувальний) 

та комерційний. Хоча в цих секторах діють свої програми, 
значною мірою незалежні один від одного, але вони мають 
загальну виробничу базу, робочу силу й інфраструктуру.

Військовий  сектор,  як  уже  зазначалось  нами  вище, 
передусім  відноситься  до  діяльності  Міністерства  обо-
рони України на підтримку військових. Розвідка охоплює 
всі  космічні  або  космічні  розвідувальні  можливості,  які 
підтримують національні інтереси.

Цивільний сектор охоплює всі дії  уряду у  сфері  кос-
мічної діяльності, які не пов’язані з обороною, передусім, 
діяльність Державного космічного агентства України.

Комерційний  простір,  як  правило,  поділяється  на 
виробництво  й  запуск  супутників,  підтримку  наземного 
обладнання  та  промисловості.  Комерційний  сектор  охо-
плює  генеральних підрядників,  підприємницькі  космічні 
компанії  й  ринки,  які  розвивають  комерційні  космічні 
продукти та послуги. Для підтримки розвитку комерцій-
ного  космічного  сектору  в  деяких  країнах  створюються 
спеціальні  державні  структури,  які  опікуються  означе-
ним  сектором  космічної  діяльності.  Наприклад,  у  США 
був  розроблений  і  прийнятий пакет  законів,  який  врегу-
лював  космічне  підприємництво  й  засновував  в  рамках 
HACA  посаду  заступника  керівника  по  комерційному 
космічному транспорту. Також була видана президентська 
«Директива  про  космічну  політику-3, Національна  полі-
тика управління космічним рухом», яка встановила рамки 
взаємовідносин держави й бізнесу та визначила напрями 
їх  зусиль  в  ракетобудуванні  [6].  Зазначена  директива 
закріпила новий курс, ключовими завданнями якої стали 
просування  космічного  бізнесу  Сполучених  Штатів  на 
глобальний рівень  і відмова уряду від створення косміч-
ної техніки за наявності її аналогів у приватних суб’єктів, 
або якщо немає можливості реалізувати проєкт на комер-
ційній основі.

Враховуючи  те,  що  в  Україні  на  початку  2020  року 
наберуть чинності зміни до Закону України «Про космічну 
діяльність» [7], які дозволять приватним особам займатись 
космічною діяльністю, для опікування комерційною кос-
мічною  діяльністю,  використовуючи  досвід  зарубіжних 
країн, необхідно створити орган публічної адміністрації, 
на які й буде покладено повноваження в зазначеній сфері.

Окрім зазначених представників публічної адміністра-
ції, важливе значення мають і гарант України, парламент 
та  уряд,  оскільки  безпосередньо  шляхом  видання  актів 
адміністрування  (як  нормативно-правових,  так  й  адмі-
ністративних),  чинять  правовий  вплив  на  досліджувану 
сферу. Таким способом визначається поведінка суб’єктів 
цих  відносин,  тим  самим  виконується  регулятивна,  охо-
ронна,  захисна  та  забезпечувальна функції  для  гаранту-
вання законних спільних інтересів усього людства.

Що  стосується  забезпечення  законних  спільних 
інтересів  публічної  адміністрації  щодо  досліджуваної 
сфери, то всі суб’єкти публічної адміністрації забезпечу-
ють  виключно  публічний  інтерес.  Це  аксіома,  оскільки 
поза  його  межами  вони  існувати  не  можуть.  Публічний 
інтерес є спільною турботою громадян у публічному адмі-
ніструванні  на  місцевому  та  національному  рівнях.  Він 
характеризує  не  просту  теоретичну  цікавість,  а  широке 
використання  в  політиці,  публічному  адмініструванні, 
наслідком чого є належний рівень  забезпечення суспіль-
ного добробуту громадян.

Відповідно, публічний інтерес є невід’ємною категорією 
адміністративного  права.  Без  його  розуміння  неможливо 
забезпечувати права і свободи громадян та протидіяти зло-
вживанням чиновників, зокрема, й у досліджуваній сфері.

Одночасно  публічний  інтерес  є  однією  з  найбільш 
складаних  для  розуміння  категорій,  адже:  в  ньому 
закладено  суперечність  між  об’єктивними  природними 
потребами  людини  та  суб’єктивним  їх  закріпленням 
законодавцем  у  нормах  права;  у  загальному  розумінні 
публічний  інтерес  означає  загальний  інтерес  людської 
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спільноти  –  громадян,  народу;  у  жодному  законі  немає 
визначення  публічного  інтересу.  Проте  з  цього  питання 
є судовий прецедент – рішення Верховного Суду України 
у справі № 810/2763/17 р. У своєму рішенні із цієї справи 
Велика Палата Верховного Суду  зазначила, що «публіч-
ним інтересом» є важливі для значної кількості фізичних 
і юридичних осіб потреби, які відповідно до законодавчо 
встановленої  компетенції  забезпечуються  суб’єктами 
публічної адміністрації [8].

Об’єктивні  природні  потреби  людини  і,  відповідно, 
зміст  публічного  інтересу  не  є  сталими  й  залежать  від 
рівня розвитку людства. Наприклад, у XIX столітті такою 
цінністю стала свобода, рівність усіх громадян, право кож-
ного займатись бізнесом, у ХХ столітті – право на гідне 
існування будь-якої людини через упровадження соціаль-
ного  публічного  захисту,  утвердилось  право  кожного  на 
користування електроенергією, у ХХІ столітті таким пра-
вом стало право громадян на: життя в екологічно чистій 
біосфері,  Інтернет,  сталий  соціально-економічний  роз-
виток,  рівні можливості щодо  освоєння  космічного про-
стору.  І ці потреби постійно зростають  і розширюються. 
Зрозуміло, що  законодавство  завжди відстає  від природ-
них потреб людини [9].

Як  справедливо  зазначають  С.  Кричевський  [10],  а 
також  В.  Ударцев  [11],  космізація  права  –  це  об’єктивна 
тенденція,  яка  відповідає  сучасному  етапу  його  розвитку, 
а з розумінням того, що Космос – це не тільки щось неві-
доме,  недоторкане  пересічною  особою,  а  це,  насамперед, 
цінність, потенційна цінність – до тих пір, поки людство не 
має технологій  її використовувати та реальна матеріальна 
цінність,  як  тільки  такі  технології  з’являються  –  виникає 
необхідність особливої уваги владних інституцій. До того 
ж  пізнаючи  щось  невідоме,  досить  легко  завдати  йому 
шкоди,  навіть  випадково,  не  усвідомлюючи наслідків. Не 
дарма є гіпотеза, згідно з якою для досягнення максималь-

ної результативності в певному полі діяльності необхідним 
до застосування є метод «проб та помилок». Однак косміч-
ний простір не може вивчатись таким шляхом. Тільки вива-
жені,  узгоджені  дії  спеціальних  міжнародних,  публічних 
національних та приватних суб’єктів можуть бути  задіяні 
в пізнавальному процесі нерозвіданої території космічного 
простору, Місяця та інших небесних тіл.

Дослідник  у  галузі  міжнародного  публічного  права 
Лунг-Чу Чен спільні інтереси поділяє на інклюзивні та екс-
клюзивні  [12,  c. 85]. Він  зазначає, що під  інклюзивними 
розуміють потреби й очікування щодо діяльності, яка має 
рівень  впливу  на  суспільство,  а  також  характеризується 
важливими наслідками у транснаціональному та глобаль-
ному масштабі. Ексклюзивні інтереси, зі свого боку, сто-
суються потреб й очікувань щодо діяльності,  вплив  якої 
поширюється переважно на людей єдиної територіальної 
спільноти [5, c. 26]. Таким чином, публічна адміністрація 
України під час здійснення нею своєї діяльності в «косміч-
ній сфері» повинна забезпечувати дотримання публічних 
інтересів, які поєднують у собі як інклюзивні, так й екс-
клюзивні інтереси.

Висновки. Усе  вищенаведене  дає  можливість  сфор-
мулювати  висновок,  що  під  публічною  адміністрацією 
у сфері космічної діяльності розуміємо систему суб’єктів 
забезпечення  публічного  інтересу  (інклюзивного  та  екс-
клюзивного)  в  досліджуваній  сфері,  яка  складається  із 
гаранта України, парламенту,  уряду, Державного косміч-
ного агентства України й Міністерства оборони України. 
А інструментарієм публічного адміністрування космічної 
діяльності  є  сукупність адміністративних дій  зазначених 
суб’єктів  регулюючого,  управлінського,  забезпечуваль-
ного, охоронного, захисного та іншого характеру, які здій-
снюються по відношенню до сфери космічної діяльності, 
зокрема,  правові  засоби  різноманітного  значення,  похо-
дження та юридичної сили.
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Стаття присвячена аналізу складових частин системи адміністративного права України та, на основі аналізу, формулюванню висно-
вків і пропозицій, спрямованих на вдосконалення законодавства України, а також на забезпечення розвитку та функціонування всіх 
елементів системи адміністративного права України. У роботі досліджено, що являє собою система адміністративного права України. 
З’ясовано, якими є складові частини системи адміністративного права, а також їхня сутність, місце та призначення в системі права.

Методологічну основу дослідження становить система історичних, загальнонаукових та спеціально-юридичних методів. Використо-
вувались, зокрема, методи аналізу та синтезу; історико-правовий метод та порівняльно-правовий метод. 

Досліджено роботи та погляди науковців у галузі юриспруденції та їхні підходи до розкриття суті та змісту всього комплексу системи 
адміністративного права та її призначення в суспільстві, а також точки зору щодо визначення предмета адміністративного права, його 
ролі та функції як фундаментальної складової частини системи адміністративного права. На основі проведеного аналізу було визначено 
спрямованість предмета адміністративного права України. Підкреслено конституційні засади, які покладені в основу предмета адміні-
стративного права та інші його провідні складові частини. 

Зазначено специфічний метод регулювання суспільних відносин у галузі адміністративного права. Проведено аналіз способів впли-
ву, що містить адміністративно-правовий метод регулювання та сутність його елементів. Визначено характер правовідносин, які виника-
ють під впливом адміністративно-правового методу регулювання.

Виокремлено норми адміністративного права, які закладені в основу структури системи адміністративного права та їхня особлива 
структурна побудова. Підкреслено актуальність впливу норм адміністративного права на сфери суспільного життя. 

Ключові слова: адміністрування, адміністративне право, предмет адміністративного права, публічний інтерес, метод субординації, 
метод координації, адміністративно-правовий метод, припис, заборона, дозвіл.

The article is devoted to the analysis of the components of the system of administrative law of Ukraine and, based on the analysis, formulation 
of conclusions and proposals aimed at improving the legislation of Ukraine, as well as to ensure the development and functioning of all elements 
of the system of administrative law of Ukraine. The paper investigates what constitutes a system of administrative law of Ukraine. It is found out 
what are the components of the administrative law system, as well as their essence, place and purpose in the legal system.

The methodological basis of the research is the system of historical, general scientific and special legal methods. In particular, synthesis and 
synthesis methods were used; the historical-legal method and the comparative-legal method.

The works and views of scholars in the field of jurisprudence and their approaches to revealing the essence and content of the whole complex 
of the system of administrative law and its purpose in society are investigated. And also the point of view of defining the subject of administrative 
law, its role and function as a fundamental component of the system of administrative law. On the basis of the analysis the orientation of the 
subject of administrative law of Ukraine was determined. The constitutional principles that underlie the subject of administrative law and its other 
constituent parts are emphasized.

The specific method of regulation of public relations in the field of administrative law is specified. An analysis of the influence methods, 
containing the administrative and legal method of regulation and the essence of its elements, was carried out. The nature of the legal relations 
arising under the influence of the administrative-legal method of regulation is determined.

The rules of administrative law, which underlie the structure of the system of administrative law and their special structural construction, are 
distinguished. The urgency of the influence of the rules of administrative law on the spheres of public life is emphasized.

Key words: administration, administrative law, subject of administrative law, public interest, method of subordination, method of coordination, 
administrative-legal method, prescription, prohibition, permission.

Постановка проблеми.  Адміністративне  право  як 
одна  із  провідних  галузей  публічного  права  –  найбільш 
об’ємна  за  предметом  правового  регулювання.  Це  пояс-
нюється тим, що адміністративне право є управлінським 
правом,  а  його  назва  походить  від  латинського  слова 
administrare, що означає управляти (керувати). Отже, оче-
видно, що його виникнення й існування зумовлено необ-
хідністю  правового  забезпечення  основної  функції  дер-
жави – управління.

Оскільки  державне  управління  покликано  забезпе-
чити  стабільний  і  впорядкований  розвиток  суспільства, 
то цілком природно, що воно здійснюється стосовно вели-
чезного масиву проявів соціального життя. Визнання цієї 
особливості  допомагає  у  кращому  розумінні  динамічної 
(такої,  що  постійно  змінюється),  складної  та  мозаїчної 
природи предмета регулювання адміністративного права, 
в адекватному поясненні того факту, що наукові розвідки 
предмета  адміністративного  права  завжди  стикаються 
з  певними  труднощами.  До  того  ж,  нині  проблема  фор-

мулювання  предмета  адміністративного  права  усклад-
нюється  «переформатуванням»  державного  управління 
на  забезпечення  інтересів  окремого  індивіда.  Зазначені 
обставини свідчать про особливу актуальність і значення 
для  науки  та  практики  дослідження  такого  правового 
феномена, як адміністративне право.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найбільш 
вагомий  вклад  у  розроблення  теорії  адміністративного 
права здійснили В.Б Авер’янов, Д.Н. Бахрах, Ю.П. Битяк, 
В.В.  Богуцкий,  Г.  Брэбан,  В.М.  Гаращук,  В.М.  Гессен, 
І.С. Гриценко, А.І. Єлістратов, С.В. Ківалов, В.К. Колпа-
ков, Є.В. Курінний, В.К. Шкарупа та ін. Але, попри дина-
мічний  розвиток  вітчизняної  науки  адміністративного 
права,  вченим  не  вдалось  виробити  єдиного  підходу  до 
розкриття його змісту.

Мета роботи  полягає  в  тому  щоб  на  основі  аналізу 
положень Конституції України, наукової думки провідних 
вітчизняних  й  зарубіжних  адміністративістів  сформулю-
вати поняття сучасного адміністративного права України.
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Виклад основного матеріалу.  Адміністрування  від-
бувається  в  будь-якому  суспільстві  і  майже  в  кожному 
людському  колективі.  Залежно  від  конкретних  історич-
них, економічних, політичних та інших умов можуть змі-
нюватися  його  цілі,  форми,  методи.  Незмінним  залиша-
ється лише одне – загальна потреба соціуму в організації 
та керівництві. 

Базисом  цієї  потреби  є  потреба  в  налагодженні  вза-
ємодії людей заради спільної мети. Саме співробітництво 
з метою досягнення конкретних цілей перетворює окремо 
взятих  індивідів  на  єдиний  колектив,  найзагальнішою 
формою  якого  є  суспільство,  яке  є  найвищою  формою 
людської організації.

Адміністрування,  як  і  весь  комплекс  відносин,  що 
складаються  в  суспільстві,  є  багатоплановим  й  багато-
гранним явищем. Воно використовується в багатьох сфе-
рах  соціального  життя,  таких  як  економічна,  політична, 
культурна  тощо.  Через  багатосторонність  соціального 
адміністрування  його  досліджують  представники  різних 
галузей  знань:  економісти,  соціологи,  філософи,  психо-
логи, юристи.

Професор Ю.П.  Битяк  має  точку  зору,  згідно  з  якою 
«предмет  адміністративного  права  складає  широкий 
комплекс  суспільних  відносин,  які  виникають  у  зв’язку 
з реалізацією функцій державного управління, із приводу 
здійснення широкої  та різноманітної виконавчої  і  розпо-
рядчої діяльності» [1, c. 19]. А В.К. Шкарупа, який також 
займався дослідженням адміністративного права, у своїх 
працях вказував на предмет адміністративного права як на 
«сукупність суспільних відносин, що складаються у про-
цесі  організації  та  діяльності  виконавчої  влади,  а  також 
пов’язаних  із  внутрішньою організацією діяльності  дер-
жавних  органів,  інших  державних  організацій  та  орга-
нів  місцевого  самоврядування,  із  застосуванням  заходів 
державного примусу, реалізацією та захистом прав і сво-
бод  громадян  у  сфері  виконавчої  влади  та  здійсненням 
окремими  недержавними  формуваннями  делегованих  їм 
повноважень та функцій виконавчої влади» [2, c. 5].

Академік Ківалов С.В., який очолює Національний уні-
верситет  «Одеська  юридична  академія»,  підкреслює,  що 
«предмет адміністративного права – це сукупність суспіль-
них відносин, які виникають у процесі організації та функ-
ціонування органів державного управління, що здійснюють 
державне управління сферами суспільного життя, функціо-
нування адміністративної юстиції і притягнення винних до 
адміністративної відповідальності» [3, c. 9].

Місцем «управлінської складової частини» та її роллю 
в  системі  адміністративного  права  займався  заслуже-
ний юрист України – В.Б. Авер’янов, який у своїй роботі 
зазначив, що управлінська складова частина являє собою 
тільки одну із частин діяльності органів публічної влади. 
Виходячи із цього, він пропонує доповнити предмет адмі-
ністративного права трьома групами не «управлінських» 
відносин:  а)  тих,  які  виникають  у  зв’язку  з  підготовкою 
і прийняттям різного роду індивідуальних рішень із при-
воду реалізації численних суб’єктів прав приватних осіб; 
б) відносин як реагування на різноманітні інші звернення 
приватних осіб, включаючи розгляд в адміністративному 
порядку їхніх скарг; в) відносин щодо застосування адмі-
ністративного  примусу»  [4,  с.  57]. На  його  думку,  вико-
ристовуючи  будь-який  підхід  до  тлумачення  предмета 
адміністративного права за управлінськими відносинами, 
своєї суті та провідного місця в системі адміністративного 
права він не втратить [5, c. 241].

Формуючи нове значення предмета адміністративного 
права,  Є.В.  Курінний  долучив  до  його  змісту  цілу  сис-
тему однорідних груп суспільних відносин регулятивного 
та  охоронного  типу,  в  яких  реалізуються  права,  свободи 
і обов’язки учасників владно-управлінської діяльності або 
адміністративно-правового захисту. А поза межами пред-
мета  адміністративного  права  він  залишив  регулятивні, 

матеріальні  та  владно-управлінські  відносини,  суспільні 
відносини,  пов’язані  із  земельними  або  фінансовими 
ресурсами [6, c. 30].

Російський  адміністративіст  Д.Н.  Бахрах  вважає,  що 
предмет  адміністративного  права  можна  тлумачити  як 
«сукупність  суспільних  відносин, що  виникають під  час 
формування  державної  адміністрації  та  здійснення  нею 
владної діяльності», проте він також виокремив предмет 
адміністративного права і в широкому розумінні, який, на 
його думку, складається із сукупності «суспільних відно-
син, пов’язаних із владною діяльністю суб’єктів публічної 
виконавчої  влади щодо  виконання  законів  і  актів  право-
суддя, якщо вони не стали предметом регулювання інших 
галузей права  в процесі  укладення  та  виконання  адміні-
стративних  договорів,  а  також  адміністративного  судо-
чинства, з метою забезпечення реалізації та захисту прав 
громадян,  нормального  функціонування  громадянського 
суспільства та держави» [7, с. 33].

Сьогодні  виділяють  таких  суб’єктів  публічної  адмі-
ністрації:  1)  орган  виконавчої  влади;  2)  орган місцевого 
самоврядування;  3)  об’єднання  громадян  чи  підприєм-
ство  під  час  здійснення  делегованої  державної  функцій; 
4)  посадову  особу  будь-якого  із  зазначених  колективних 
суб’єктів публічної адміністрації.

Досліджуючи  адміністративне  право,  можна  виокре-
мити об’єкти публічного управління, а саме: 1) громадян 
України;  2)  іноземців  та осіб без  громадянства;  3) непу-
блічну  фізичну  особу  зі  спеціальним  статусом,  напри-
клад фізичну особу-підприємця без створення юридичної 
особи; 4) непублічних юридичних осіб; 5) підпорядкова-
них за службою, які нижче стоять в ієрархічному статусі, 
суб’єкти публічної адміністрації.

Що стосується широкого розуміння предмету адміні-
стративного права, то можна підкреслити   такі аспекти. 
У відповідності  до  ст.  3 Конституції України  визначено: 
«Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторкан-
ність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 
цінністю. Права і свободи людини та їхні гарантії визна-
чають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава 
відповідає  перед  людиною  за  свою  діяльність.  Утвер-
дження  і забезпечення прав  і свобод людини є головним 
обов’язком  держави»  [8].  Ці  конституційні  положення 
відображаються у предметі адміністративного права, адже 
саме на нього юриспруденція покладає завдання розвитку 
та  тлумачення  для  потреб  правозастосування  положень 
Контитуції України.

М.М.  Титович  зазначав,  що  першим  предметом  вну-
трішнього управління держави становить саме захист осіб, 
майна та громадського порядку у випадку різних небезпек 
[9, c. 16], тож можна зазначити, що провідним завданням 
предмета адміністративного права України є забезпечення 
публічною адміністрацією прав і свобод людини.

Як провідну ознаку складових частин предмету адмі-
ністративного права є його публічна спрямованість. Через 
те,  що  адміністративне  право  врегульовує  публічні  пра-
вовідносини,  публічний  інтерес  стає  змістом  публічних 
правовідносин.  У  широкому  розумінні  публічний  інте-
рес  являє  собою  інтерес  сукупності,  тобто  суспільства, 
людей тощо [10]. Державна влада визначає, як публічний 
інтерес  залежить від рівня правової  свідомості  суб’єктів 
правотворчості.  І те, що влада вважає загальним благом, 
більшість населення може не вважати таким. Але, в будь 
якому випадку, вимоги, які ставляться до об’єктів публіч-
ного  управління,  мають  забезпечувати  суспільне  благо 
народу України, а не виражати приватний інтерес публіч-
ної адміністрації.

Поряд  із  предметом  не  менш  важливу  роль  у  здій-
сненні  адміністративним  правом  регулятивної  функції 
відіграє  метод  регулювання  суспільних  відносин,  або 
його  ще  називають  методом  адміністративного  права. 
Саме поняття предмета  і методу правового регулювання 
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покладені в основу характеристики будь-якої галузі права, 
включаючи й адміністративне право.

В юридичній  літературі  зазначаються  два  первинних 
прийомів регулювання: а) метод субординації та б) метод 
координації.  Вищезазначені  методи  визначають  особли-
вість юридичного режиму, який утворюється в конкретній 
галузі права.

Метод  субординації  покликаний  сформувати  цен-
тралізоване,  імперативне  регулю вання,  яке  зверху  до 
низу  проводиться  на  владно-імперативних  засадах. 
Юридична  вплив  походить  зверху,  від  суб’єктів,  наді-
лених  спеціальними  повноваженнями.  Тому  статус 
сторін,  їхнє  становище  у  правовідносинах  насамперед 
характеризується субординацією чи підпорядкованістю 
[11, c. 36].

Метод  координації  являє  собою  децентралізоване, 
диспозитивне  регулю вання, що проводиться  на  паритет-
них  засадах. Юридичного впливу  за  такого регулювання 
зазнають  будь-які  суб’єкти  правовідносин.  Тому  статус 
суб’єктів  характеризується  в  першу  чергу  їхнім  рівно-
правним становищем у правовідносинах [11, c. 36].

На практиці вищевказані методи у чистому вигляді не 
трапляються. Адже будь-який правовий режим – це їхній 
симбіоз і модифікація. Однак за будь-яких обставин один 
із вищенаведених методів відіграє провідну роль, є своє-
рідним юридичним фундаментом, що справляє вирішаль-
ний  вплив  на формування  і  характер  правового  режиму. 
Такі первинні методи можна прослідкувати в адміністра-
тивному праві.

Адміністративна-правовий метод є сукупністю прийо-
мів впливу, що містяться в адміністративно-правових нор-
мах, за допомогою яких встановлюється юридичне владне 
і юридичне підвладне становище сторін у правовідноси-
нах [11, c. 37].

Правовідносини,  які  виникають  під  впливом  адміні-
стративно-правового  ме тоду  регулювання,  характери-
зуються  нерівністю  сторін,  які  в  юридичній  літературі 
нерідко  мають  назву  «владовідносини»,  чи  «відносини 
влади і підпорядкування».

Аналіз  прийомів  (способів,  засобів)  впливу,  що  міс-
тить  адміністра тивно-правовий  метод  регулювання,  вка-
зує на те, що їхній зміст складається із трьох компонентів: 
приписів, заборон, дозволів. 

Приписи – покладення прямого юридичного зобов’я-
зання чинити ті чи інші дії за умов, передбачених нормою. 

Заборони  –  фактично  це  також  приписи,  але  іншого 
характеру,  а  са ме:  покладення  прямих  юридичних 
обов’язків не чинити тих чи інших дій за умов, передбаче-
них правовою нормою. 

Дозволи – юридичний дозвіл чинити  за умов, перед-
бачених нормою, ті чи інші дії або утриматися від їх вчи-
нення за своїм бажанням.

Приписи,  заборони  і  дозволи  використовуються  для 
регулювання  суспільних  відносин  багатьма  галузями 
права.  Вони  відрізняються  один  від  одного мірою  прак-
тичного  використання  конкретного  регулятивного  при-
йому.  Одним  галузям  права  притаманні  риси,  властиві 
цивільно-правовому методу,  а  ін шим  –  адміністративно-
правовому  методу.  Через  це  будь-які  спроби  концент-
рувати особливі риси, властиві певній групі відносин, нео-
дмінно приводили до визнання наявності  одного  із  двох 
методів [11, c. 38].

Адміністративне право є цілісною, але водночас чітко 
структурованою системою юридичних норм. Основу вну-
трішньої організації цієї системи складають декілька кри-
теріїв,  де фундаментальну роль  грає діапазон дії  адміні-
стративно-правових норм.

За масштабом впливу на суспільні відносини виокре-
млюють дві групи норм адміністративного права:

–  перша група – це норми загального характеру, які 
поширюються  на  будь-які  напрями  діяльності  публічної 
адміністрації;

–  друга  група  –  це  норми, що  регулюють  суспільні 
відносини  в  окремих  секторах  публічного  адміністру-
вання.

Цей  поділ  являє  собою  основу  структури  системи 
адміністративного права, яка поділяється на дві частини: 
Загальну та Особливу частини.

Ці  частини  самі  по  собі  також мають  власну  будову, 
яким властива певна структура. Відповідно до характеру 
закріплюваних ними загальних положень норми Загальної 
частини адміністративного права поділяються на:

–  норми,  що  містять  визначення  базових  категорій 
і понять адміністративного права;

–  норми, які закріплюють основні принципи публіч-
ного адміністрування;

–  норми, що закріплюють основи правового статусу 
суб’єктів адміністративного права;

–  норми,  які  визначають  основні  задачі  публічного 
адміністрування;

–  норми,  які  визначають  загальні  форми  і  методи 
публічного адміністрування.

А норми Особливої частини адміністративного права 
поділяються  відповідно  до  сфери  суспільно-державного 
життя, у якій вони діють.

За цим критерієм в Особливій частині адміністратив-
ного  права  можна  виділити  декілька  блоків  адміністра-
тивно-правових норм:

1)  норми, якими регулюються відносини в економіч-
ній сфері (публічне адміністрування економікою);

2)  норми,  які  регулюють  відносини  в  гуманітарній 
сфері (публічне адміністрування гуманітарною сферою);

3)  норми,  які  регулюють  відносини  в  інших  сферах 
суспільного і державного життя.

Висновки. Підсумовуючи  викладене,  слід  зазначити, 
що  адміністративне  право  в  межах  свого  предмета  утво-
рює конкретний правовий режим організації  та діяльності 
органів публічної адміністрації щодо виконання публічних 
зобов’язань, а також інших учасників цих відносин. Право-
вий режим в адміністративному праві являє собою саме той 
засіб, завдяки якому здійснюється забезпечення публічного 
інтересу в межах предмета адміністративного права специ-
фічними і характерними правовими методами впливу.

Адміністративне  право,  здійснюючи  регулятивну 
функцію,  використовує  специфічні  методи,  які  ґрунту-
ються на владно-імперативних нормах та є основою пра-
вового режиму адміністративного права.

Таким чином, можна сформулювати таке поняття пра-
вового  режиму  адміністративного  права:  це  закріплене 
нормами  адміністративного  права  особливе  поєднання 
юридичних  засобів,  за  допомогою  яких  здійснюється 
вплив  на  відносини, що  виникають  у  результаті  владної 
виконавчо-розпорядчої діяльності публічної адміністрації 
щодо  виконання  адміністративних  зобов’язань  із  метою 
забезпечення  публічного  інтересу  в  публічному  управ-
лінні та публічному адмініструванні.

Адміністративне право є галуззю права, засобами якої 
(норми,  відносини,  законодавство,  методи,  форми,  ком-
петенція суб’єктів, способи реалізації норм) формуються 
публічно-управлінські  відносини,  а  також  організується 
і забезпечується публічно-управлінська діяльність.

Не існує сфери суспільного життя, яка б не мала дотику 
з адміністративним правом та яка б не підпадала під вре-
гулювання  тих  чи  інших  відносин  нормами  цієї  галузі. 
Норми  адміністративного  права  регулюють  діяльність 
структур  виконавчої  влади,  місцевого  самоврядування, 
державних і недержавних підприємств, установ, організа-
цій та поширюють свій вплив на окремих індивідуумів. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АВТОНОМНИХ СИСТЕМ 
ЗБРОЇ ЗІ ШТУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ

ACTUAL ISSUES OF LEGAL REGULATION OF AUTONOMOUS SYSTEM  
OF WEAPONS WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Топольніцький В.В.,
кандидат юридичних наук, підполковник юстиції,

провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем військового законодавства
Центру воєнно-стратегічних досліджень

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

Стаття присвячена окремим питанням правового регулювання автономних систем зброї із штучним інтелектом, визначено сутність і 
значення штучного інтелекту та перспективи розвитку його регулювання у військовій сфері.

Зазначено, що, незважаючи на відсутність єдиної дефініції терміну «штучного інтелекту» у світі, усвідомлюється збільшення ступеня 
його впливу на робототехніку та людське життя й необхідність установлення правил його створення та використання. У процесі аналізу 
використання штучного інтелекту зроблено висновки про необхідність визначення його класифікації за рівнями автономності у процесі 
створення систем зброї та розробки міжнародної угоди, яка врегулювала б усі пов’язані із цим питання. Надано визначення класифікації 
поняття «автономних систем зброї зі штучним інтелектом» за рівнем автономності через призму розмаїття дефініцій «штучного інтелек-
ту» та порівнянь основних підходів перспектив розвитку його регулювання державами-членами ООН.

Доведено, що ототожнивши автономну систему зброї зі штучним інтелектом із новим видом зброї, під час розгляду справи в Міжна-
родному суді ООН не можливо буде доказати вину особи, яка при її вивченні, розробці, придбанні чи прийнятті на озброєння не змогла 
визначити, чи підпадатиме її застосування під заборони норм Додаткового протоколу І до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року. 
Це стане ймовірним через здатність штучного інтелекту до самонавчання та вміння за певних обставин приймати самостійні рішення 
без втручання та контролю людини (розробника, командира, оператора) на ліквідацію сил і засобів противника (людини, бойової техніки, 
споруд та будівель).

У висновках також наголошено, що відсутність чітких правових норм у Женевських конвенціях про захист жертв війни від 12 серпня 
1949 року щодо заборони розробки, виробництва та використання автономних систем зброї зі штучним інтелектом, яка здатна приймати 
рішення без втручання людини, передбачає розроблення міжнародної угоди в цій сфері. Запропоновано дієві способи запровадження 
правового механізму розроблення та прийняття зазначеної угоди у зв’язку із блокуванням цієї процедури окремими постійними держа-
вами-членами ООН.

Ключові слова: автономні системи зброї із штучним інтелектом, електронна особа, правове регулювання, робототехніка, штучний 
інтелект. 

The article focuses on some problematic issues of legal regulation of autonomous systems of weapons with artificial intelligence, defined the 
essence and importance of artificial intelligence, as well as the prospects of development of its regulation in the military area.

 Indicated that, despite the lack of define of a single definition of the term “artificial intelligence” in the world, realized an increase of the degree 
of its impact on robotics labs and human life and the necessity to establish rules for its creation and use. In the analysis of the use of artificial 
intelligence, it was concluded that it is necessary to determine its classification by levels of autonomy in the creation of weapons systems and 
the development of an international agreement that would regulate all related issues. Provided a definition of the classification of the concept of 
"autonomous systems of weapons with artificial intelligence" according to the levels of autonomy, through the lens of a variety of indications of 
definitions of artificial intelligence and comparisons of the basic approaches of the prospects of its regulation by the member states of the UN.

Informed that by identifying a autonomous system of weapons with artificial intelligence with some new kind of weapon, it will not be possible 
to prove the guilt in the UN International Court of Justice in its study, development, acquisition or admission of weapons that could not determine 
or fall its using under bans Additional Protocol I to the Geneva Conventions of 12 August 1949, due to its ability of artificial intelligence to self-study 
and in certain circumstances to make an independent decision without human intervention (developer, commander, operator) to destroy enemy 
(man), combat (military) equipment and buildings and structures opponent.

It is also emphasized in the conclusions that the lack of clear legal provisions of the Geneva Conventions for the Protection of Victims of War 
of 12 August 1949 provides for the development and adoption of an international treaty banning the development, production and use of artificial 
intelligence weapons capable of deciding without human intervention. Effective ways of introducing a legal mechanism for drafting and adopting 
the said agreement are proposed, in connection with the blocking of this procedure by some permanent UN member states.

Key words: autonomous weapons systems with artificial intelligence, electronic person, legal regulation, robotics, labs artificial intelligence.

Постановка проблеми.  Сьогодні  людство  опинилось 
в  умовах  надзвичайних  перетворень  в  епоху  масштабного 
проникнення в життя суспільства новітніх цифрових техноло-
гій, левову частку яких займатиме штучний інтелект, нанотех-
нології та робототехніка. Зазначені технології певною мірою 
варто віднести до інтелектуального інструментарію, за допо-
могою якого відбуватиметься значний вплив на світову еконо-
міку та суспільний уклад. Провідними вченими в основу роз-
витку новітніх технологій покладено штучний інтелект, який 
спричинив створення ринку та започаткував нову промислову 
революцію, в якій будуть задіяні майже всі країни світу.

Використання  штучного  інтелекту  активно  прово-
диться  в  багатьох  важливих  сферах  діяльності  людини, 
серед  яких:  транспортна  індустрія,  сучасна  медицина  із 
застосуванням  передових  технологій,  сфера  оборонних 
науково-дослідних розробок тощо.

Основні  світові  гравці  – Сполучені Штати Америки, 
Китайська Народна  Республіка  (далі  –  Китай)  –  та  інші 

країни вважають, що штучний  інтелект здатний забезпе-
чити технологічне, та, як наслідок, економічне, політичне 
й воєнне лідерство в цілому світі, або, принаймні, в окре-
мих його регіонах [1].

Не стоїть осторонь зазначених перетворень, а також нама-
гань заволодіти сегментом ринку в цій сфері, й розвиток світо-
вих технологій автономних систем зброї зі штучним інтелек-
том. На сьогодні у світі є 2 основних підходи до перспективи 
розвитку регулювання відносин у цій сфері. В основу першого 
покладено  людину,  яка  буде  відігравати  ключову  роль  при 
використані  автономних  систем  зброї  зі  збереженням  конт-
ролю над їх дією, другий підхід надає їй повну автономію.

Водночас,  міжнародна  спільнота  занепокоєна  швид-
ким науковим проривом у впровадженні в життєдіяльність 
людини та суспільства штучного інтелекту. У цьому вба-
чається не тільки користь, але й потенційна загроза через 
відсутність  міжнародно-правових  норм,  які  регулювати-
муть  розвиток  сучасних  технологій  штучного  інтелекту,  
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а  також  створення  й  використання  автономних  систем 
зброї зі штучним інтелектом.

Аналіз дослідження проблеми.  У  сучасному  науко-
вому  світі  на  сьогодні  визначена  проблематика  не  міс-
тить  комплексних  розробок.  Першим  спробам,  у  яких 
досліджуються  саме  проблеми штучного  інтелекту,  при-
свячено праці багатьох зарубіжних (С. Хокінг, А. Н’юел, 
Г. Саймон, Д. Маккарті,  І. Маск, Н. Бостром, Д. Говард, 
А. Тюрінг, Р. Курцвейл, К. Шваб) та українських (В. Глуш-
ков, М. Амосов, О. Івахненко, Л. Калужнін, О. Кухтенко, 
В.  Скурихін,  А. Шевченко)  учених.  Водночас,  комплек-
сний характер цієї  проблематики,  динамічність  змін цієї 
сфери  потребує  подальших  науково-технічних  та  право-
вих досліджень розвитку їх технологій, а відсутність пра-
вового регулювання відносин у сфері автономних систем 
зброї та відповідальності за їх використання потребують 
розробки законодавства на міжнародному рівні.

Метою статті є визначення сутності автономних сис-
тем  зброї  зі штучним  інтелектом  та  наведення  їх  класи-
фікацій  за  рівнем  автономності.  Здійснити  порівняння 
підходів до перспектив розвитку правового регулювання 
відносин у  сфері  автономних  систем  зброї  в  зарубіжних 
країнах,  а  також  розробити  способи  для  запровадження 
правового  механізму  прийняття  міжнародної  угоди,  яка 
врегулює відносини у сфері штучного інтелекту для вій-
ськових потреб.

Виклад основного матеріалу. Протягом  останніх 
років  у  розвинутих  країнах  світу  діють  масштабні  про-
грами,  які  направлені  на  заволодіння  лідируючих  пози-
цій у глобальній конкуренції у сфері штучного інтелекту. 
Саме такий шлях обирають країни, які вкладають чималі 
кошти в інноваційний розвиток зазначеної сфери, зокрема 
США, Китай, Японія та Республіка Корея.

На сьогодні сучасні роботи та безпілотний транспорт 
ще  далекі  від  того,  щоб  самостійно  приймати  рішення, 
та  діють  лише  відповідно  до  алгоритмів  та  інструкцій, 
які  в  них  закладені  людиною.  Але  вже  в  найближчому 
майбутньому  людство  спостерігатиме  появу  «суперін-
телекту»,  який  зможе  самовдосконалюватись,  приймати 
різні  форми,  самостійно  пересуватись,  мислити  високо-
розвиненими алгоритмами. І врешті-решт у нього можуть 
з’явитися власні «не мирні» потреби [2, c. 128].

За  повідомленням  видання  Technology  Review  вже 
через 60 років штучний інтелект стане значною загрозою 
для  людства. До  2022  року  він  буде мислити  приблизно 
на 10% як людина, до 2040 року – на 50 %, до 2075 року – 
процеси  мислення  неможливо  буде  відрізнити  від  люд-
ських.  До  таких  висновків  прийшов шведський  учений, 
професор  Оксфордського  університету  Нік  Бостром, 
який  пропонує  бути  більш  обережними,  оскільки  вва-
жає штучний  інтелект  занадто  загрозливим  для  людства 
(проблемою  контролю  над  штучним  інтелектом  займа-
ються  у  світі  приблизно  6  дослідників,  питаннями  його 
створення – десятки і сотні тисяч) [3]. Такої самої думки 
дотримується  й  Ілон Маск  [4]  –  співзасновник  компанії 
з виробництва електромобілів Tesla й засновник ракетобу-
дівної компанії SpaceX. Неконтрольований штучний інте-
лект  «потенційно  більш  небезпечний,  ніж  ядерна  зброя 
та не буде зайвим введення певних регулюючих норм на 
національному й міжнародному рівнях,  які не дозволять 
наробити дурощів». Раніше І. Маск заявляв, що люди про-
сто  не  розуміють,  наскільки швидко прогресує штучний 
інтелект і яку загрозу він може зберігати в собі [5].

Насамперед,  для  якісної  міжнародної  регламентації 
відносин у зазначеній сфері необхідно надати визначення 
терміну – штучного інтелекту, оскільки навіть в експерт-
ному середовищі відсутнє єдине його значення. На нашу 
думку, не слід зволікати з регулюванням технологій ство-
рення, виробництва та застосування штучного  інтелекту, 
поки  фахівці  не  прийдуть  до  єдиного  його  визначення 
та відповідної класифікації.

Водночас, у світлі потужного росту індустрії інтелек-
туальної робототехніки правові норми, які регламентують 
розробку,  виробництво  та  застосування  штучного  інте-
лекту,  а  зокрема  і  в  автономних  системах  зброї,  майже 
відсутні.  Аналізуючи  різні  царини  суспільного  життя, 
є очевидним, що майже завжди спроби здійснити правову 
регламентацію  в  тій  чи  іншій  сфері  життя  починаються 
лише тоді, коли в суспільстві трапляється якась трагедія, а 
люди починають шукати певні ідентифікатори, щоб пояс-
нити  ситуацію.  У  випадку  зі  штучним  інтелектом,  таке 
може трапитись один раз – та назавжди.

Насправді  вітчизняний  закон,  який  має  врегулювати 
суспільні відносини у сфері штучного інтелекту, не зможе 
охопити  повною мірою  окреслену  проблематику,  а  тому 
в державі необхідно розробити програму з упровадження 
низки  послідовних  та  ефективних  заходів,  що  потребує 
окремого дослідження.

Отже, зупинимось на визначенні штучного  інтелекту, 
які надають йому окремі науковці. Поняття штучного інте-
лекту було надано  вченим Люгером Джорджем Ф.,  який 
вважає, що це є сфера комп’ютерної науки, яка займається 
автоматизацією  розумної  поведінки  [6,  с.  27].  У  сучас-
ному  розумінні  термін  «штучний  інтелект»  –  це  науко-
вий  напрям,  у  межах  якого  ставляться  й  розв’язуються 
завдання  апаратного  і  програмного  моделювання  тих 
видів  людської  діяльності,  які  традиційно  вважаються 
інтелектуальними,  тобто  потребують  певних  розумових 
зусиль [7, с. 12]. Також поняття штучного інтелекту визна-
чено в Державному Стандарті України ДСТУ 2938-94 як 
«здатність систем оброблення даних виконувати функції, 
які асоціюються з інтелектом людини – логічне мислення, 
навчання та самовдосконалення» [8]. Отже, досліджуючи 
наукові  роботи,  можна  прийти  до  висновку, що  єдиного 
визначення «штучного інтелекту» немає, оскільки це дуже 
молода сфера досліджень [9, с. 17].

Усе  ж  таки,  незважаючи  на  відсутність  єдиної  дефі-
ніції  штучного  інтелекту  у  світі,  усвідомлюється  збіль-
шення ступеня його впливу на робототехніку та людське 
життя й необхідність установлення правил його створення 
та використання.

Між іншим, найбільш помітних успіхів у розробці нор-
мативного регулювання співіснування людини й розумного 
робота досягнуто європейською спільнотою. Так, під час 
проведення саміту ЄС, який відбувся в жовтні 2017 року, 
було прийнято рішення про формування у 2018 році євро-
пейської  концепції  правового  та  етичного  регулювання 
робототехніки  та штучного  інтелекту, що  зумовило при-
йняття  Європарламентом  16.02.2017  року  Резолюції  із 
пропозиціями до Європейської комісії щодо норм цивіль-
ного  права  про  робототехніку  (2015/2013(INL))  (далі  – 
Резолюція) [10].

У  Резолюції  згадуються  закони  робототехніки 
(обов’язкові правила поведінки для роботів  за А. Азімо-
вим), зокрема: робот не може заподіяти шкоду людині або 
своєю бездіяльністю дозволити, щоб людині була заподі-
яна шкода;  робот  повинен  підкорятися  наказам  людини, 
за винятком тих, котрі суперечать першому закону; робот 
повинен  захищати  самого  себе,  якщо  тільки  його  дії  не 
суперечать  першому  і  другому  законам;  робот  не  може 
завдати  шкоду  людству  або  своєю  бездіяльністю  допус-
тити, аби людству була завдана шкода.

Характерно, що ці закони Резолюцією переадресову-
ються насамперед розробникам,  виробникам та опера-
торам роботів, здатних до самонавчання та автономного 
функціонування, оскільки відповідні закони не можуть 
бути  переведені  в  машинний  код.  Таким  чином,  слід 
погодитись з автором дослідження, що відповідальність 
за  втілення  та  дотримання  цих  основоположних  етич-
них  принципів  функціонування  роботів  перенесено 
на  стадії  їх  винайдення,  виробництва  та  використання 
[11, с. 118].
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Безперечно,  що  започатковані  Резолюцією  підходи 
правового регулювання штучного інтелекту для цивільних 
потреб уперше у 2017 році було трансформовано у про-
гресивний для європейського суспільства документ, який 
фактично є калькою для запровадження у вітчизняне зако-
нодавство.

Далі  з’ясуємо,  чи  зазначені  підходи  повною  мірою 
є  прийнятними  для  розробок  військової  робототех-
ніки  (автономних  систем  зброї  зі  штучним  інтелектом), 
оскільки ситуація у цій сфері виглядає зовсім по-іншому.

Аналіз використання штучного інтелекту для цивільних 
потреб  показав, що  основою  алгоритмів  є  безвідмовність 
дій, але немає внутрішніх переконань та мотивів, особис-
тих цінностей. Якщо розглядати використання автономних 
систем зброї зі штучним інтелектом у збройних конфліктах, 
то  очікувати  гуманного  їх  ставлення  до  людей  (врахову-
вати життя людини й людської гідності) немає ніякої надії. 
Формалізувати в коді це неможливо, що робить взаємодію 
з «автономними системами» ще складнішою.

Маємо  підкреслити,  що  28  країн  світу  закликали  до 
обов’язкової  заборони  автономної  зброї,  а  найвідоміші 
підприємці  –  Ілон  Маск,  Біл  Гейтс  –  та  співробітники 
різних  корпорацій,  зокрема  Google,  розпочавши  кампа-
нію «За заборону роботів-убивць», вважають «автономну 
зброю» прямою  загрозою людства. Більше 230 організа-
цій, 21 Нобелівський лауреат та 3400 осіб, серед яких про-
відні  дослідники  світу  та  бізнесмени  сектору  штучного 
інтелекту, підписали петицію проти автономної зброї, іні-
ційовану Американським  інститутом майбутнього життя 
(American Future of Life Institute). Вони зобов’язались не 
підтримувати  розробку  смертельних  автономних  систем 
зброї  та  закликають  до  «жорстких  міжнародних  норм 
та законів» щодо їх заборони. Зокрема, було зазначено, що 
рішення про вбивство людини ніколи не можна передавати 
машині. Також корпорація Google відмовилась продовжу-
вати контракт на розробки в галузі штучного інтелекту для 
Пентагону. Приводом стали масові протести співробітни-
ків  IT-гіганта,  а  з  02.06.2018  року  компанія  припинила 
участь  у  проєкті  Пентагону,  відомого  як Maven.  У  його 
межах  проводились  дослідження  щодо  використання 
штучного інтелекту для аналізу відео із дронів. Співробіт-
ники Google вважають, що такі дослідження можуть при-
звести до створення розумних дронів-убивць, які зможуть 
без контролю людини знищувати живі цілі [12].

Дослідження в цій сфері показало, що протягом кіль-
кох років, 88 країн-членів ООН намагаються домовитись 
про створення нового VІ-го Протоколу до Конвенції про 
заборону  або  обмеження  застосування  конкретних  видів 
звичайної зброї, які можуть вважатись такими, які завда-
ють  надмірних  ушкоджень  або  мають  невибіркову  дію 
від 10 жовтня 1980 року (далі – Конвенція від 10 жовтня 
1980 року), до якої 15.06.2004 року приєдналась Україна 
[13]. У ньому має бути передбачена повна заборона засто-
сування  автономної  летальної  системи  озброєння,  котра 
прийматиме рішення про вбивство людини без участі опе-
ратора, нарівні з V, уже наявними, Протоколами, які забо-
роняють застосування мін, мін-пасток та інших пристроїв, 
засліплюючу лазерну зброю та інших засобів.

Необхідність створення міжнародної угоди найкраще 
проілюструє  приклад,  де  автономна  система  без  участі 
людини  зможе  застосувати  зброю  під  час  бойових  дій, 
що  спричинить  випадкову  загибель  людини  (цивільного 
населення). У цій ситуації виникає питання, чи варто при-
тягнути  до  відповідальності  таких  людей:  розробника 
системи;  оператора  системи  (командира,  який  здійснює 
керування  системою);  особу,  що  прийняла  систему  на 
озброєння чи алгоритм системи.

Міжнародне  гуманітарне  право  та  національне  зако-
нодавство держав світу на сьогодні щодо цього не дають 
змоги кваліфікувати дії автономних систем зброї зі штуч-
ним  інтелектом.  Також  неможливо  поняття  «автономна 

система»  ототожнити  з  «електронною  особою»,  при-
тягнувши  її  в  суді до юридичної  відповідальності,  через 
відсутність таких норм. Позиціювати автономну систему 
в  цьому  разі  варто  як  об’єкта  суспільних  відносин,  а 
суб’єктами є фізичні та юридичні особи.

Між іншим, до цієї проблеми звертались учені, заува-
жуючи, що цілком реальною є перспектива застосування 
до  штучного  інтелекту  заходів  кримінально-правового 
характеру,  передбачивши  в  Особливій  частині  Кримі-
нального  кодексу  України  розділу  під  умовною  назвою 
XIV2  «Заходи  кримінально-правового  характеру  щодо 
електронних осіб». А самі роздуми щодо відповідальності 
штучного  інтелекту  будуть  мати  сенс  тільки  тоді,  якщо 
людство збереже контроль над останнім [2, с. 131].

Очевидно,  що  автономна  система  зброї  зі  штучним 
інтелектом – це алгоритм, закладений людиною, яка взяла 
на озброєння цю систему,  а  тому саме   людина повинна 
нести  за  свої  дії  відповідальність.  Проте  в  Женевських 
конвенціях про захист жертв війни від 12 серпня 1949 року 
(далі  –  Женевські  конвенції  від  12  серпня  1949  року), 
а  також  у Додаткових  протоколах  до  неї  відсутні  норми 
щодо  відповідальності  людини  за  створення,  виробни-
цтво,  управління  та  застосування  автономних  систем 
зброї зі штучним інтелектом.

Зокрема, у статті 36 Додаткового протоколу до Женев-
ських конвенцій від 12 серпня 1949 року, яка стосується 
захисту  жертв  міжнародних  збройних  конфліктів  від 
8  червня  1977  року  (далі  –  Протокол  І)  зазначено,  що 
у процесі вивчення, розробки, придбання чи прийняття на 
озброєння нових видів зброї, засобів або методів ведення 
війни Висока Договірна Сторона повинна  визначити,  чи 
підпадає їх застосування, за деяких або за всіх обставин, 
під заборони, що містяться в цьому Протоколі або в яких-
небудь інших нормах міжнародного права, застосовуваних 
до Високої Договірної Сторони [14].

Отже,  навіть  ототожнивши  автономну  систему  зброї 
зі штучним інтелектом із новим видом зброї, під час роз-
гляду справи в Міжнародному суді ООН не можливо буде 
довести  вину  людей,  які  при  її  вивченні,  розробці,  при-
дбанні  чи  прийнятті  на  озброєння  не  змогли  визначити, 
чи  підпадатиме  її  застосування  під  заборони  норм Про-
токолу  І.  Це  стане  ймовірним  через  здатність  штучного 
інтелекту до самонавчання та вміння за певних обставин 
приймати самостійне рішення без втручання та контролю 
людини (розробника, командира, оператора) на ліквідацію 
сил і засобів противника (людини, бойової техніки, споруд 
та будівель).

Результати  здійсненого  аналізу  дозволяють  зробити 
висновок  про  те,  що  людина  знаходиться  поза  межами 
правового  поля  та  позбавлена  можливості  визначити, 
чи  підпадає  застосування  автономних  системи  зброї  
за будь-яких обставин під  заборони Протоколу  І  та між-
народного права, через відсутність приписів і недоскона-
лість норм міжнародного гуманітарного права, що потре-
бує подальших наукових розробок у цій сфері.

Необхідно зазначити, що, починаючи із 2010 року, на 
майданчику  ООН  проводяться  обговорення  допустимих 
меж  використання  автономних  систем  зброї  зі штучним 
інтелектом  з  дотриманням  міжнародних  норм  у  сфері 
прав  людини  й  норм  гуманітарного  права.  Автономній 
системі  було  надано  визначення  «бойова  роботизована 
система зброї», яка після приведення її в дію здатна виби-
рати та вражати цілі без послідуючого втручання людини. 
У 2016 році утворено групу урядових експертів, які уза-
гальнили позиції країн ООН. Унаслідок цього у 2018 році 
було  визначено  3  основні  підходи  перспектив  розвитку 
правового регулювання відносин у сфері автономних сис-
тем зброї  зі штучним  інтелектом (бойової роботизованої 
системи зброї), у зв’язку зі створенням її, введенням в екс-
плуатацію, використанням, а також самостійним функціо-
нуванням, зокрема:
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1)  введення  мораторію  на  використання  автономних 
систем  (Австрія,  Аргентина,  Бразилія,  Ірак,  Пакистан, 
Палестина, Єгипет, Чилі та інші, всього – 28 країн);

2)  прийняття  політичної  декларації,  яка  визначить 
загрози автономних систем, із послідуючою її забороною 
та  важливістю  збереження  контролю  людини  над  нею 
(Німеччина, Франція);

3)  відхилення обмежень у забороні автономним систе-
мам самостійно приймати рішення на застосування зброї 
без  втручання  та  контролю  людини  (США,  Російська 
Федерація, Австралія).

Перший  підхід  регулювання  відносин  у  цій  сфері 
полягає в такому. Людина буде відігравати ключову роль 
під час використання автономних систем зі збереженням 
контролю над  їх дією, а сама система ні в якому разі не 
буде функціонувати самостійно та приймати рішення про 
вбивство противника (людини). Одночасно 28 країн світу 
заявили  про  заборону  експлуатації  роботизованих  авто-
номних систем як виду зброї. Китай також задекларував 
заборону використання автономних систем, але одночасно 
із цим підтримав її розроблення та випробовування. Вод-
ночас,  Російська Федерація,  Білорусь,  Грузія, Казахстан, 
Таджикистан, Туркменістан та Україна з такою заявою не 
виступали, хоча є країнами, які приєднались до Конвенції 
від 10.10.1980 року [13].

У другому підході  акцентується увага на необхідності 
обговорення  державами-членами  ООН  важливості  збе-
реження  контролю  людини  над  автономними  системами 
з досягненням компромісу у визначені небезпеки в їх вико-
ристанні з відповідним прийняттям політичної декларації. 
Уряд  Німеччини  виступає  за  міжнародну  заборону  авто-
номних озброєнь, закріпивши це в коаліційній угоді [15].

Варто  розуміти,  що  США,  Китай,  Велика  Британія, 
Ізраїль, Російська Федерація та Республіка Корея ставлять 
в  основу  державницької  політики  перспективи  розвитку 
третього  підходу.  Уряди  цих  країн  активно  інвестують 
у розробку технологій штучного інтелекту для військових 
потреб, що  без  певних  важелів  правового  впливу  зможе 
призвести до масштабних негативних наслідків, а саме – 
зникнення ролі людини у процесі прийняття рішень щодо 
початку воєнних дій.

Як нами вже зазначалось, із критикою до впровадження 
останнього підходу зверталось немало вчених та організа-
цій. Основний акцент – заборона розробок роботів-убивць, 
що ґрунтується на розвитку нових технологій. Прикладом, 
який ілюструє цю ситуацію, є безпілотний повітряний апа-
рат Shadow Hawk, який розробляється у США компанією 
Vanguard  Defense  Industries.  Він  уже  використовувався 
в Афганістані та Східній Африці проти осіб, які підозрю-
ються у здійсненні диверсійно-терористичної діяльності. 
Крім того, цей засіб може вражати підозрюваних електро-
шоком із висоти та на відстані, озброєний вогнепальною 
зброєю  (автоматичною  гарматою)  дванадцятого  калібру, 
37  мм  та  40  мм  гранатометами.  Велика  Британія  також 
нещодавно  презентувала  новий  автономний  безпілотний 
надзвуковий літак Taranis,  який має на борту касети для 
розміщення різних видів високоточної самонавідної зброї 
[16]. За даними Bureau of Investigative Journalism («Бюро 
журналістських розслідувань»), у результаті використання 
«безпілотників» у період з 2004 по 2019 роки було вбито 
від 8 858 до 16 901 осіб, зокрема, мирних жителів і дітей, 
і більше ніж декільком тисяч завдано поранення [17].

Повністю  автономна  зброя  також починає  з’являтись 
у військових арсеналах інших держав. Наприклад, Респу-
бліка Корея встановила автоматичну турель уздовж демі-
літаризованої  зони  з  Корейською  Народно-Демократич-
ною Республікою, а на озброєнні в  Ізраїлі  є безпілотний 
літальний апарат, який запрограмований атакувати радіо-
локаційні системи противника під час їх виявлення.

Також правозахисні групи такі як Human Rights Watch 
та  кампанія  «Зупинити  роботів-убивць»  (Stop  Killer 

Robots),  закликають  уряди  та  ООН  розробити  політику, 
яка  забороняє  розробку  так  званих  «летальних  систем 
автономної зброї» (LAWS) [18].

Водночас США та Російська Федерація заблокували, а 
ООН видала заборону на отримання повністю автономної 
зброї, Велика Британія виступила проти таких кампаній, 
Міністерство закордонних справ заявило, що «міжнародне 
гуманітарне право вже забезпечує достатнє регулювання 
для цієї галузі» [19]. Зазначене твердження британців не 
зовсім переконливе, як у розрізі Протоколу І, про що вже 
нами  зазначалось,  так  і  в  обґрунтованих  спростуваннях, 
які викладено нижче.

Так, уперше положення про загальне й повне роззбро-
єння як кінцеву мету у процесі контролю над озброєннями 
було  сформульовано  Резолюцією  Генеральної  Асамблеї 
ООН  №  1378  (XIV)  20  листопада  1959  року.  Це  поло-
ження було включено до статті 6 Договору про нерозпо-
всюдження  ядерної  зброї  в  1968  році,  де  зазначено,  що 
кожний  учасник  зобов’язується  в  дусі  доброї  волі  вести 
переговори про договір, про загальне й повне роззброєння 
під суворим й ефективним міжнародним контролем. Учас-
никами  зазначеного договору  є  190 держав-членів ООН, 
крім  Ізраїлю,  Індії,  Пакистану  та  Республіки  Кореї,  які, 
між іншим, є державами з ядерною зброєю [20]. Оскільки 
190 держав узяли на себе зобов’язання про нерозповсю-
дження  ядерної  зброї,  то  постає  питання  і  про  ведення 
ними переговорів про роззброєння та, як наслідок, обме-
ження  розробок  нових  озброєнь  (автономних  систем 
зброї), передбачених статтею 36 Протоколу І [14].

Безперечно,  поняття  роззброєння  є  діаметрально 
протилежним  до  поняття  озброєння,  адже  має  інший 
сенс щодо нього – позбавлення від зброї,  її виробництва 
та використання. Водночас, це не означає обов’язок дер-
жав  роззброюватись,  оскільки  вони  повинні  домагатись 
укладення міжнародних угод у цій сфері й сумлінно вико-
нувати раніше взяті на себе зобов’язання згідно з чинними 
міжнародними договорами.

Отже, проведене дослідження та неузгодженість між-
народно-правових норм між собою, що регулює предмет 
відносин у сфері автономної зброї, уже вкотре приводить 
до висновку про необхідність прийняття рішення про роз-
робку та підписання державами-членами ООН угоди, яка 
врегулює  відносини  у  сфері  автономних  систем  зброї  зі 
штучним  інтелектом  (заборона  розроблення,  виробни-
цтва, введення в експлуатацію та використання).

Однак  необхідно  взяти  до  уваги,  що,  починаючи 
з 2013 року, більшість постійних держав-членів ООН не 
мають  бажання  брати  участь  у  розробці  вищезазначеної 
міжнародної Угоди та визначенні класифікації автономних 
систем зброї. У зв’язку із цим, вирішення окресленої про-
блематики можливо буде реалізувати за ініціативою заці-
кавленої  держави  (держав) за  допомогою  запропонова-
ного нами правового механізму 2-ма способами, зокрема:

1)  прийняти  Резолюцію  Генеральної  Асамблеї  ООН 
про розробку вищезазначеної Угоди поза межами Конвен-
ції від 10 жовтня 1980 року;

2)  скликати міжнародну конференцію за участю дер-
жав-членів  ООН  для  розробки  вищезазначеної  Угоди, 
з  подальшим  її  підписанням  та  обов’язковою  ратифіка-
цією державами-членами ООН.

Саме в такий спосіб був запущений процес заборони 
протипіхотних мін,  завдяки активній громадянській кам-
панії за заборону протипіхотних мін. Зазначений приклад 
описують події, які відбулись у 1996–1997 роках, після про-
ведення  конференцій  самостійно  урядом Канади  і  пред-
ставниками  інших  країн,  яка  завершились  Оттавським 
договором, до якого приєдналися 164 країни [21]. Саме за 
це рух отримав Нобелівську премію миру в 1997 році.

Отже,  враховуючи  стрімкі  темпи  розвитку штучного 
інтелекту, які випереджають міжнародне право, є нагальна 
потреба в реалізації запропонованого механізму розробки 
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та впровадження міжнародної Угоди про заборону розро-
блення,  виробництва,  введення  в  експлуатацію  та  вико-
ристання автономних систем зброї. Очевидно, що наявні 
розмаїття визначень автономних систем зброї зі штучним 
інтелектом  та  проведені  нами  порівняння  підходів  пер-
спектив розвитку їх регулювання в державах-членах ООН 
дозволяють здійснити авторську  їх класифікацію за 3-ма 
рівнями автономності:

1)  система  зброї  з  надвисоким  рівнем  автономності 
штучного інтелекту – це високоінтелектуальна автономна 
система,  яка  здатна  самостійного  приймати  рішення  на 
застосування зброї без втручання людини, призначена для 
вирішення  бойових  завдань, що  не  спроможна  виконати 
людина (оператор) та підконтрольна її волі;

2)  система зброї з високим рівнем автономності штуч-
ного  інтелекту  –  це  автономна  система,  яка  призначена 
для вирішення бойових завдань, що не спроможна вико-
нати людина (оператор) та підконтрольна її волі;

3)  система зброї із загальним рівнем автономності штуч-
ного інтелекту – це автономна система, яка призначена для 
вирішення одного чи декількох бойових завдань, спроможна 
виконати людина (оператор) та підконтрольна її волі.

Отже,  систему  зброї  з  першим  рівнем  автономності 
необхідно віднести до забороненого виду зброї, який має 
знайти своє місце в міжнародній Угоді, оскільки делегу-
вання  їй  рішень  про  застосування  летальної  зброї  буде 
суперечити Декларації Мартенса  через  порушення  зако-
нів людяності  та вимог  суспільної  свідомості,  а  її повна 
автономність призведе до непередбачуваних та жорстоких 
наслідків для людства.

Висновок. До технологій штучного інтелекту, а особливо 
розробок автономних систем зброї у світі, необхідно відне-
стись  із  неабиякою  обережністю.  Рівень  їх  автономності 
зростає  завдяки  швидкому  прогресу  розвитку  технологій 
штучного інтелекту та робототехніки та привертає особливу 

увагу, як у свій час відбувався розвиток технологій ядерної 
зброї.  Ядерна  технологія,  використання  якої  поширилось 
із галузі енергетики в широке військове застосування, здій-
снила могутній вплив на геополітику та міць держав, котрі її 
розвивали, завдяки зайнятій першості й до сьогодні.

Автономні системи,  здатні до навчання, вже сьогодні 
обробляють  досвід  за  допомогою  штучних  нейронних 
мереж, подібних до  людського мозку,  а  це може прирів-
нятись за значимістю до ефекту володіння ядерними тех-
нологіями, а отже, й домінуванням у геополітичному про-
сторі тих країн, які на сьогодні вже активно розробляють 
технології штучного інтелекту.

Водночас, продовження розвитку технологій наявних 
автономних  систем  із  розвинутим  штучним  інтелектом, 
здатними до самонавчання, може, зрештою, призвести до 
небезпечних наслідків для людства, без відповідної право-
вої регламентації. Автономна система, яка здатна знайти, 
розпізнати  та  знешкодити  міни  чи  снаряди,  є  допусти-
мою, але у разі,  якщо система,  яка  автономно, без конт-
ролю людини, самостійно здійснює пошук, розпізнавання 
та знищення людей, є неприйнятною та суперечить нор-
мам міжнародного гуманітарного права.

Отже, відсутність у науковому та експертному середо-
вищі  держав-членів ООН єдиного  та  чіткого  визначення 
дефініції  терміну  «автономних  систем  зброї  зі штучним 
інтелектом»  та  класифікації  їх  за  рівнем  автономності 
породжує чимало правових питань та проблем, пов’язаних 
із регулюванням відносин у цій сфері. Саме ця невизна-
ченість та, як наслідок, відсутність відповідних правових 
норм  є  головною  проблемою,  за  якої  держави  оперують 
на майданчику ООН терміном «автономна система зброї 
зі штучним інтелектом», але використовують її в різному 
сенсі,  що  натомість  призводить  до  довготривалого  зво-
лікання  із  прийняттям  міжнародної  угоди,  яка  врегулює 
питання її розробки, виробництва та використання.
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Стаття присвячена дослідженню теоретико-методологічних аспектів реалізації медичної реформи в Україні в сучасних умовах євро-
пейської міждержавної інтеграції та поглибленої імплементації європейських правових стандартів охорони здоров’я. Стверджується, що 
залучення європейського досвіду є важливим напрямом реформування сфери медичного обслуговування та правового забезпечення 
надання медичних послуг, оскільки всебічна реалізація європейського вектора зовнішньої політики України потребує створення ефектив-
ної системи публічного управління у медичній сфері, що передбачає активізацію діяльності в цьому напрямі всієї системи уповноважених 
органів державної влади та місцевого самоврядування.

Наголошено, що сфера охорони здоров’я становить один із найважливіших об’єктів публічного управління, оскільки від якості надан-
ня медичних послуг безпосередньо залежить соціальний рівень добробуту народу та кожного окремого громадянина, потенціал сталого 
розвитку нації та економічних можливостей держави й суспільства.

З’ясовано, що починаючи з 2017 року в Україні через певну послідовність етапів реалізується комплексна медична реформа як 
елемент загальної трансформації суспільства відповідно до європейської моделі життєдіяльності соціуму. При цьому ключовими дже-
релами цього реформування є запозичення позитивного досвіду зарубіжних, насамперед європейських, держав, а також імплементація 
універсальних і регіональних (європейських) правових стандартів надання медичних послуг.

Зроблено висновок, що належне правове забезпечення становить концептуальну основу вдосконалення публічного управління у 
сфері охорони здоров’я. З урахуванням цього запропоновано розглядати зазначену проблематику в сучасних умовах становлення та 
розвитку децентралізованого підходу до здійснення публічного управління в медичній галузі.

Ключові слова: медична реформа, охорона здоров’я, децентралізація, європейська міждержавна інтеграція, європейські правові 
стандарти.

The article is devoted to the study of theoretical and methodological aspects of the implementation of medical reform in Ukraine in modern 
conditions of European interstate integration and in-depth implementation of European legal health standards. It is argued that the attraction of 
European experience is an important area of   reforming the field of medical services and legal support for the provision of medical services, since 
the comprehensive implementation of the European vector of Ukraine’s foreign policy requires the creation of an effective public administration 
system in the medical field, which implies the intensification of activities in this direction of the entire system of authorized bodies of state 
government and local government.

The health care sector is one of the most important objects of public administration, as the quality of medical services directly affects the 
social well-being of the people and each individual citizen, the potential for sustainable development of the nation and economic opportunities of 
the state and society.

In addition, since 2017 in Ukraine through a certain sequence of stages implemented a comprehensive medical reform as an element of 
the overall transformation of society in accordance with the European model of society. At the same time, the key sources of this reform are the 
adoption of positive experience of foreign, primarily European, states, as well as the implementation of universal and regional (European) legal 
standards for the provision of medical services.

Thus, proper legal support is the conceptual basis for improving public administration in the field of health, and it is from such positions that 
this issue should be considered in the current context of the formation and development of a decentralized approach to public administration in 
the medical field.

Key words: medical reform, healthcare, decentralization, European interstate integration, European legal standards.

Постановка проблеми. Сфера охорони здоров’я стано-
вить один із найважливіших об’єктів публічного управління, 
оскільки від якості надання медичних послуг безпосередньо 
залежить  соціальний  рівень  добробуту  народу  та  кожного 
окремого  громадянина,  потенціал  сталого  розвитку  нації 
та економічних можливостей держави й суспільства.

Крім того, починаючи з 2017 р. в Україні через певну 
послідовність  етапів  реалізується  комплексна  медична 
реформа  як  елемент  загальної  трансформації  суспіль-
ства  відповідно  до  європейської  моделі  життєдіяльності 
соціуму. При цьому ключовими джерелами цього рефор-
мування є  запозичення позитивного досвіду зарубіжних, 
насамперед європейських, держав, а також імплементація 
універсальних  і  регіональних  (європейських)  правових 
стандартів надання медичних послуг.

Отже,  належне  правове  забезпечення  становить  кон-
цептуальну основу вдосконалення публічного управління 

у сфері охорони здоров’я. Саме з таких позицій слід роз-
глядати  зазначену  проблематику  в  сучасних  умовах  ста-
новлення та розвитку децентралізованого підходу до здій-
снення публічного управління в медичній галузі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-
методологічну  основу  статті  становлять  праці  відомих 
вітчизняних  правознавців,  присвячені  окремим  аспектам 
упровадження  медичної  реформи  в  Україні.  Йдеться  про 
таких учених, як: Н.Г. Ахаладзе, В.В. Безруков, В.П. Вой-
тенко, О.О. Дорошенко, С.В. Книш, Н.М. Кошель, С.Г. Сте-
ценко,  В.І.  Теремецький,  М.В.  Шевченко,  Т.М.  Ямненко 
та інших учених. Зокрема, у статті під авторством В.І. Тере-
мецького,  С.В.  Книша  та  інших  науковців  здійснено  сис-
темний  аналіз  досвіду  різних  держав  світу  щодо  право-
вого регулювання  системи охорони  здоров’я  та  визначено 
основні заходи для запровадження оптимальної моделі орга-
нізації системи охорони здоров’я в Україні [1, с. 714–715].  
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В  іншій  науковій  публікації  В.І.  Теремецький  (у  співав-
торстві)  дослідив  основні  теоретико-практичні  проблеми, 
що  виникають  під  час  введення  договірного  регулювання 
правовідносин  між  пацієнтом  і  лікувальним  закладом, 
що  пов’язано  з  проведенням  реформи  системи  охорони 
здоров’я в Україні [2].

Водночас зауважимо, що праці вказаних та інших зна-
них сучасних науковців не містять комплексного підходу 
до  з’ясування  концептуальної  теоретико-методологічної 
основи  сучасної  медичної  реформи  в  Україні  в  умовах 
європейської міждержавної інтеграції.

Мета статті –  дослідити  теоретико-методологічні 
аспекти реалізації медичної реформи в Україні в сучасних 
умовах європейської міждержавної інтеграції.

Виклад основного матеріалу. Дослідження основних 
тенденцій розвитку  системи охорони  здоров’я  дає  змогу 
сформулювати концептуальну методологічну тезу, що на 
процеси  трансформації  медичної  галузі  та  підвищення 
якості надання медичних послуг у сучасних умовах євро-
пейської міждержавної  інтеграції  безпосередньо  вплива-
ють як зовнішні, так і внутрішні чинники.

До  зовнішніх  доцільно  віднести  імплементацію  уні-
версальних  і  регіональних  міжнародно-правових  стан-
дартів  надання  медичних  послуг  (міжнародно-правовий 
або  інтеграційний чинники) та  запозичення позитивного 
досвіду реалізації медичної реформи в зарубіжних держа-
вах (компаративний чинник).

Серед  внутрішніх  факторів  слід  виділити  державну 
політику у сфері охорони здоров’я, невіддільним складо-
вим  елементом  архітектоніки  якої  в  умовах  перехідного 
суспільства  є  медична  реформа  як  засіб  прогресивного 
перетворення суспільних відносин у медичній галузі.

Варто  зазначити, що  в  кожній  країні  є  певна  модель 
організації  системи  охорони  здоров’я.  Тому  доцільно 
розглянути наявні  типи функціонування медичної  галузі 
в деяких зарубіжних країнах, досвід яких може посприяти 
створенню ефективного правового забезпечення надання 
медичних послуг в Україні.

Загалом,  компаративно-правовий  аналіз  дає  змогу 
визначити  три основні моделі надання медичних послуг 
у сучасному світі: систему державної медицини (Велико-
британія); систему страхової медицини (Франція, Австрія, 
Бельгія, Швейцарія, Японія); систему приватної медицини 
(Сполучені Штати Америки) [3].

Водночас  навіть  у  державах  із  системою  держаної 
медицини  паралельно  функціонують  і  розвиваються 
приватні  медичні  інститути  та  система  медичного  стра-
хування,  що  свідчить  про  необхідність  розбудови  комп-
лексної  системи  надання  медичних  послуг  під  час  роз-
роблення  оптимальних  шляхів  медичної  реформи,  які 
враховували  б  стратегічні  напрями  розвитку  державної, 
приватної  та  страхової  медицини,  насамперед  –  через 
впровадження  ефективних  моделей  фінансування  дослі-
джуваної сфери суспільних відносин.

Наприклад, у Великобританії основна частина коштів 
надходить із державного бюджету і розподіляється згори 
вниз  по  управлінській  вертикалі.  Централізоване  фінан-
сування  також  дає  змогу  стримувати  зростання  вартості 
лікування. Проте є і недоліки державної системи охорони 
здоров’я,  наприклад  схильність  до  монополізму,  відсут-
ність  у  пацієнта  можливості  вибору  лікаря  чи  лікуваль-
ного закладу [3].

Водночас  страхова  система  заснована  на  принципах 
солідарності.  Страхові  організації  та  застраховані  особи 
мають можливість здійснювати контроль над використан-
ням страхових коштів. Застраховані особи також можуть 
вибрати  лікаря  та  лікувально-профілактичний  заклад. 
Фінансування подібних систем здійснюється з трьох дже-
рел: а) страхові внески підприємців (відрахування із дохо-
дів); б) страхові внески осіб, які працюють (відрахування 
із заробітної плати); в) кошти з державного бюджету.

Наприклад,  у  Німеччині  діє  одна  з  найбільш  розви-
нених  систем  соціального  медичного  страхування,  якою 
охоплено понад  90 % населення. Система  обов’язкового 
страхування  здійснює  свою  діяльність  через  страхові 
організації – лікарняні каси.

Приватна  система  медичного  страхування  найбільш 
широко  представлена  у  США  і  характеризується  децен-
тралізованістю, високим розвитком інфраструктури стра-
хових організацій і відсутністю державного регулювання. 
Приватною  формою  медичного  страхування  охоплено 
понад 80 % населення. У США діє приблизно 1 500 при-
ватних страхових компаній [3].

Досить  цікавим  для  України  може  бути  і  досвід 
Польщі, враховуючи спільні риси національних правових 
систем  та  історико-політичних  передумов  становлення 
державності,  географічної та культурної наближеності, а 
також  спільності  стратегічного  вектора  політико-право-
вого розвитку, який ґрунтується на ідеї європейської між-
державної інтеграції.

Слід  зазначити,  що  охорона  здоров’я  Польщі  фінан-
сується  завдяки  декільком  видам  надходжень  до  Наці-
онального  фонду  медичного  страхування.  У  структурі 
бюджету  фонду  третину  становлять  внески  громадян 
і 2/3 – державні кошти. Також залучаються надходження 
з альтернативних джерел. Близько 98 % населення мають 
обов’язкове  медичне  страхування,  яке  гарантує  доступ 
до  медичних  послуг  [4,  с.  62].  При  цьому  починаючи 
з  1989  р.  рівень  і  структура  фінансування  системи  охо-
рони здоров’я мали істотні зміни. Наприклад, у період із 
1995 по 2009 рр.витрати на охорону здоров’я збільшилися 
вп’ятеро  (з  18,5  млрд  злотих  до  99  млрд).  Проте  в  цей 
період спостерігалось зростання ВВП, а тому частка ВВП, 
що  виділялася  на  охорону  здоров’я,  послідовно  виросла 
всього на 1,9 пункти (з 5,5 % від ВВП у 1995 р. до 7,4 % 
від ВВП у 2009 р.).

Водночас  у Польщі  залишається  проблема  корупцій-
них неформальних платежів у медичній сфері, що зумов-
лює  проведення  цілісного  комплексу  антикорупційних 
заходів на стратегічному рівні державної антикорупційної 
політики.

Доцільно зазначити, що з 1 січня 1999 р. у Польщі роз-
почалася масштабна реформа медичного сектору. Основні 
цілі  медичної  реформи  були  сформульовані  так:  децен-
тралізація  системи  надання  медичних  послуг;  фінансу-
вання охорони здоров’я незалежними фондами медичного 
страхування  (згодом  –  Національним  фондом  охорони 
здоров’я);  розвиток  сімейної  медицини;  впровадження 
системи акредитації лікарень.

Для цього було визначено такі методи реформування 
медичної  галузі:  удосконалення  інформаційної  системи; 
підвищення доступності медичної допомоги; покращення 
організації  та  фінансування  сектору  стаціонарної  допо-
моги  (наприклад,  ініціативи  щодо  переведення  лікарень 
на  комерційну  основу);  боротьба  з  корупцією  в  секторі 
охорони здоров’я; посилення прав пацієнтів; покращення 
системи  фінансування  сектору  охорони  здоров’я;  підви-
щення  якості  медичної  допомоги  (зокрема,  розроблення 
медичних стандартів).

Аналізуючи систему державного фінансування медич-
ного  сектору,  слід  зазначити, що,  незважаючи  на  те, що 
згідно  з  чинним  польським  законодавством  офіційно  не 
передбачено  обов’язкового  ліцензування  постачальників 
медичних  послуг,  Національний  фонд  охорони  здоров’я 
в процесі  укладення договорів  ставить «додаткові  бали» 
тим  постачальникам,  які  отримали  акредитацію  та/або 
сертифікацію за стандартом ISO 9001. Кількість балів при 
цьому впливає на категорію клініки, а остання – на коефі-
цієнт для визначення вартості медичних послуг.

Також  було  розроблено  стандартизовані  механізми 
оцінки рівня задоволеності пацієнтів, а на сучасному етапі 
медична  реформа  зосередилася  довкола  якості  послуг. 
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Використовуються різні механізми для підвищення якості 
медичних  послуг  (стандартизація,  сертифікація,  новітні 
стандарти, навчання лікарів), що водночас зі зростанням 
якості  підвищило  вартість  медичних  послуг,  негативно 
вплинувши  на  чинник  їхньої  доступності  для  широких 
верств населення [4, с. 64].

У процесі дослідження медичної реформи як суспіль-
ного  та  політико-правового  явища,  слід  зазначити,  що 
дефінітивне визначення поняття «реформа» походить від 
франц.  réforme, лат.  reformare, що означає перетворення, 
нововведення.  Синоніми  цього  слова  –  удосконалення, 
модернізація.  Зазначені  терміни  характеризують  спосіб 
зміни предмета або явища [5, с. 6].

Однак визначення терміна «реформа» не є одноманіт-
ним. Цей  термін має  декілька  значень:  1)  перетворення, 
зміна,  перебудова  будь-якого  боку  суспільного  життя 
(порядків,  інститутів, установ); 2) формально – нововве-
дення будь-якого змісту, однак реформами зазвичай нази-
вають  більш-менш  прогресивне  перетворення;  3)  зміни 
в  устрої  чого-небудь,  які  зроблені  з  метою  покращення, 
перетворення;  4)  перетворення  в  якій-небудь  галузі  дер-
жавного,  економічного  й  політичного життя, що  не  сто-
сується основ чинного соціального ладу; 5) перетворення, 
зміна, перебудова якої-небудь сфери суспільного чи дер-
жавного життя, що здійснюється державою. Реформі при-
таманна поступовість змін, в її програмі акцент робиться 
на доведенні до кінця окреслених перетворень, комплек-
сність запланованих змін. Велике значення має підтримка 
реформи  суспільством,  наявність  згоди щодо  її  необхід-
ності [6, с. 128].

Згідно  з  визначенням,  наведеним  в  «Юридичному 
словнику-довіднику», реформа – це процес кардинальних, 
часто тривалих за часом перетворень відповідних сторін 
суспільного  життя,  державно-правових  інститутів,  окре-
мих структур тощо [7, с. 419].

Розглянувши  основні  підходи  до  визначення  поняття 
«реформа», вважаємо за доцільне перейти до визначення 
змісту поняття  «конституційна  реформа»,  яке щодо пер-
шого поняття є видовим.

Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» [8] передба-
чає в межах чотирьох векторів руху реалізацію 62-х реформ 
і програм розвитку держави, включно з медичною реформою.

Невіддільним  концептуальним  джерелом  проведення 
реформ  в  Україні  також  є  План  законодавчого  забезпе-
чення реформ в Україні [9].

Аналізуючи сучасну медичну реформу в Україні, слід 
насамперед зазначити декілька ключових напрямів, реалі-
зованих протягом 2017–2020 рр.

По-перше, розроблено та прийнято законодавство про 
автономізацію  медичних  установ,  причому  вперше  було 
визначено поняття «послуги з медичного обслуговування 
населення» як одиниці вартості.

По-друге,  ухвалено  Закон  України  «Про  державні 
фінансові  гарантії  щодо  надання  медичних  послуг 
та лікарських засобів», основоположним методологічним 
принципом  якого  є  фундаментальна  системоутворююча 
теза «гроші ідуть за пацієнтом» [10].

Отже,  як  слушно  зауважує  Т.М.  Ямненко,  основним 
принципом медичної реформи, зважаючи на міжнародний 
досвід, є модель, за якої держава почне оплачувати надану 
пацієнту  медичну  послугу,  а  не  фінансувати  кількість 
ліжко-місць у лікарнях [11, с. 116], що дає змогу розумно 
витрачати  медичний  бюджет  –  направляти  кошти  тому, 
кому дійсно необхідна допомога. У цьому якраз і полягає 
принцип «гроші йдуть за пацієнтом».

Важливо, що з 1 липня 2018 р. введено фінансування 
напряму сімейного лікаря на первинній ланці медицини, 

відповідно  до  порядку  реалізації  якого  кожен  сімейний 
лікар має право заключити контракти з 2 тисячами паці-
єнтів. При цьому за кожен контракт лікар отримує певну 
суму на рік на свій рахунок.

Слід зазначити, що з метою реалізації вказаного прин-
ципу стало ухвалення Закону України «Про внесення змін 
до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  вдоскона-
лення законодавства з питань діяльності закладів охорони 
здоров’я», який передбачає здійснення низки заходів щодо 
створення  мережі  державних  і  комунальних  медичних 
закладів  із  достатнім рівнем самостійності  для  ефектив-
ного  та  своєчасного  медичного  забезпечення  населення. 
Зокрема,  задекларовано  їхню фінансову  та  управлінську 
автономію, а також встановлено спрощений порядок реор-
ганізації  закладів  охорони  здоров’я:  державних  і  кому-
нальних  установ  у  казенні  підприємства  та  комунальні 
некомерційні підприємства [11, с. 117].

В  аналізованому  Законі  міститься  положення,  що 
медичну  допомогу  надають  безоплатно  (за  бюджетні 
кошти) в закладах охорони здоров’я та фізичні особи-під-
приємці, які отримали відповідну ліцензію, з уточненням 
про те, що йдеться виключно про тих суб’єктів, з якими 
головний розпорядник бюджетних коштів уклав договори 
про  медичне  обслуговування  населення.  Далі  наведено 
й певні фінансові обмеження: такі договори укладаються 
лише  в межах  бюджетних  коштів,  передбачених  на  охо-
рону здоров’я на відповідний бюджетний період, на під-
ставі  вартості  й  обсягу  послуг  із  медичного  обслугову-
вання,  замовником яких є держава або органи місцевого 
самоврядування.

Варто  зазначити,  що  в  межах  комплексної  медичної 
реформи в Україні створена Національна служба здоров’я 
України  (далі  –  НСЗУ)  –  центральний  орган  виконавчої 
влади, який реалізує державну політику у сфері держав-
них фінансових гарантій медичного обслуговування насе-
лення.  Діяльність  НСЗУ  спрямовується  і  координується 
Кабінетом  Міністрів  України  через  Міністра  охорони 
здоров’я [12].

Основними завданнями НСЗУ є такі: 1) реалізація дер-
жавної політики у сфері державних фінансових гарантій 
медичного обслуговування населення за програмою дер-
жавних  гарантій  медичного  обслуговування  населення 
(програма  медичних  гарантій);  2)  виконання  функцій 
замовника медичних послуг і лікарських засобів за програ-
мою медичних гарантій; 3) внесення на розгляд Міністра 
охорони здоров’я пропозицій щодо забезпечення форму-
вання державної політики у сфері державних фінансових 
гарантій медичного обслуговування населення.

Отже, НСЗК фактично виконує роль спеціального роз-
порядника коштів державного бюджету, передбачених для 
забезпечення  програми  державних  медичних  гарантій, 
у чому з теоретико-методологічних позицій проявляється 
соціальна функція як одна  з основних  загальновизнаних 
функцій сучасної правової держави.

Висновки. Отже,  на  підставі  проведеного  аналізу 
теоретико-методологічних  аспектів  реалізації  медичної 
реформи в Україні у сучасних умовах європейської між-
державної  інтеграції  можна  дійти  загального  висновку, 
що  теоретико-методологічною  основою  європейської 
моделі реформування медичної галузі та вдосконалення 
правового  забезпечення  надання  якісних  медичних 
послуг  є  децентралізація  публічно-владних  повнова-
жень у сфері управління медичною галуззю в поєднанні 
з  індивідуалізацією  медичних  послуг,  що  передбачає 
спрямування  фінансових  і  організаційних  ресурсів  на 
наближення  пакета  медичних  послуг  до  кожного  кон-
кретного пацієнта.
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Усі без винятку країни світу занепокоєні існуванням і поширенням такого деструктивного явища, як корупція, що шкодить діяльності 

органів публічної влади, гальмує розвиток економіки та деформує свідомість суспільства. У зв’язку з цим кожна з країн запроваджує 
власну антикорупційну програму, стратегію або веде відповідну політику.

У статті заходи запобігання корупції, що застосовуються окремими зарубіжними країнами, розглядаються безпосередньо з метою 
з’ясування можливості запозичення такого досвіду для України. Проаналізовано антикорупційну діяльність таких зарубіжних країн, як 
Сінгапур, Південна Корея, Японія, Китай, Данія та Швеція. Такий вибір зумовлений низьким рівнем корупції в зазначених країнах.

Розглянувши досвід країн азіатського регіону в сфері запобігання корупції, варто зазначити, що характерними засобами боротьби з 
цим явищем у цих держав є такі:

– попередження та нейтралізація умов виникнення корупції;
– щорічна звітність державних службовців;
– наділення громадськості повноваженнями контролю за діяльністю держави;
– ретельний підбір кадрів і встановлення гідної заробітної плати;
– встановлення жорстких санкцій і репресивних методів боротьби з корупцією.
Варто звернути увагу також на передовий досвід Данії та Швеції. Під час проведеного нами аналізу ми дійшли висновку, що заходи 

запобігання корупції в зазначених країнах здебільшого збігаються з антикорупційною політикою нашої держави, проте в досліджених 
країнах є певна особливість, яка зумовлює зниження рівня корупції, – це відкритість діяльності суб’єктів владних повноважень, мараль-
но-психологічне несприйняття корупції громадянами, посилення прозорості та сприяння залученню населення до реалізації антико-
рупційних заходів, тобто застосовується низка етичних (для службовців) і моральних (для всього суспільства) засад, які не дозволяють 
громадянам вчиняти корупційні діяння.

На нашу думку, для ефективної боротьби з корупцією в Україні варто запозичувати та імплементувати позитивний досвід зарубіж-
них країн із цього питання, адже наведені положення можуть стати дієвим підґрунтям для побудови в Україні успішної антикорупційної 
політики.

Ключові слова: корупція, антикорупційний орган, державні інституції, антикорупційна діяльність, боротьба з корупцією, стратегія, 
зловживання.

All countries in the world, without exception, are concerned about the existence and spread of such a destructive phenomenon as corruption, 
which damages the activities of public authorities, inhibits economic development and deforms the consciousness of society. According to this, 
each country implements its own anti-corruption program, strategy or policies.  

In this article, the measures of corruption prevention applied by individual foreign countries are considered directly in order to determine the 
possibility of borrowing such experience for Ukraine. The article analyzes the anti-corruption activities of foreign countries such as Singapore, 
South Korea, Japan, China, Denmark and Sweden. This choice is due to the low corruption level in these countries.

Considering the experience of the Asian region countries in the field of corruption prevention, it is worth noting that the characteristic means 
of struggling with such phenomenon in these countries are:

‒ prevention and neutralization of corruption conditions;
‒ annual reporting of civil servants;
‒ empowering the public with control over the state`s activities;
‒ careful personnel selection and establishment of decent wages;
‒ imposition of tight sanctions and repressive methods of fight against corruption.
Also it is worth paying attention to the best practices of Denmark and Sweden. During our analysis we have come to the conclusion that anti-

corruption measures in these countries, in most coincide with the anti-corruption policy of our country, however, in the studied countries there is 
a certain feature that causes a decrease of the corruption level – it is the activities openness of the authorities, moral and psychological rejection 
of corruption by citizens, transparency increasing and promotion of population involvement to the implementation of anti-corruption measures, 
that is, a number of ethical (for employees) and moral (for a whole society) principles are being applied which do not allow citizens to commit 
acts of corruption.

In our opinion, in order to effectively combat corruption in Ukraine, it is worth borrowing and implementing the positive experience of foreign 
countries, since the above mentioned provisions can be an effective basis for building a successful anti-corruption policy in Ukraine.

Key words: corruption, anti-corruption body, state institutions, anti-corruption activities, fight against corruption, strategy, abuses.

Постановка проблеми. Для  успішного  протистояння 
корупції в Україні потрібна не тільки адекватна законодавча 
підтримка,  формування  ефективної  антикорупційної  полі-
тики, а й створення спеціальної системи державних органів, 
забезпечення ними належної координації, здійснення профі-
лактичних і репресивних заходів щодо запобігання корупції. 
Розроблення такого механізму боротьби з корупцією повинне 

базуватися на досвіді інших країн у цій галузі та має відпові-
дати міжнародним стандартам для можливості запозичення 
такого досвіду в національне законодавство. Пріоритет між-
народного досвіду у сфері боротьби з корупцією має особ-
ливе значення як на етапі створення державних інституцій як 
спеціалізованих органів із боротьби з корупцією, так і ство-
рення ефективної антикорупційної політики в Україні.
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Стан опрацювання проблематики.  Основні  проб-
леми  функціонування  та  створення  антикорупційних 
агентств у різних країнах світу досліджували такі вітчиз-
няні  та  закордоні  вчені,  як В.Д. Андріанов, О.Ю. Бусол, 
Т. Вульф, А.Я. Гуськов, Е. Гюрген, І.В. Коруля, О.А. Куз-
нецова, Г. Куріс, М.І. Мельник, В.В. Моісеєв, Є.В. Невмер-
жицький, С.С. Рогульський, І.Р. Шегельман та інші. Проте, 
враховуючи проблеми,  з якими ми стикнулися в процесі 
становлення  та  функціонування  таких  спеціалізованих 
антикорупційних  органів,  це  питання  залишається  не 
досить вивченим і впровадженим.

Метою статті є висвітлення  закордонного  досвіду 
створення  та  функціонування  антикорупційних  органів 
і  можливості  запозичення  такого  досвіду  для  України 
з  метою  вдосконалення  та  подальшого  розвитку  націо-
нального законодавства у сфері запобігання корупції. 

Виклад основного матеріалу.  Вивчення  різних 
джерел,  пов’язаних  із  закордонним  досвідом  боротьби 
з  корупцією,  дає  змогу  виділити  дві  основні  тенденції 
антикорупційної діяльності закордонних країн, які харак-
терні для сучасних держав: вертикальну та горизонтальну 
стратегії.

Вертикальна стратегія – це швидкісна протидія коруп-
ції, яка спрямована на неповне усунення корупції, а досяг-
нення  певного  рівня  корупції,  прийнятного  для  уряду 
та суспільства (Сінгапур, Японія, Південна Корея, Китай-
ська Народна Республіка). Горизонтальна стратегія орієн-
тована на поступове, антикорупційне стимулювання, дов-
гострокову  антикорупційну  діяльність  держави  (Швеція, 
Данія) [1, с. 48]. 

Варто  зазначити,  що  існування  таких  стратегій 
є проявом державного спрямування та політичної волі на 
боротьбу  з  корупцією.  За  допомогою  відповідних  стра-
тегій ми маємо змогу проаналізувати успіхи та недоліки 
закордонних країн у сфері боротьби з корупцією та мож-
ливість їхньої імплементації в національне законодавство. 
Кожна зі стратегій є індивідуальною та передбачає відпо-
відні заходи боротьби з корупцією, на чому детально зупи-
нимося в нашому дослідженні. 

Антикорупційна  діяльність  закордонних  державних 
інституцій передбачає систему багатокомпонентних захо-
дів,  які  умовно  поділено  на  два  напрями.  Початковий 
напрям боротьби з корупцією стосується змін законодав-
ства, прийняття закону про запобігання корупції з чітким 
переліком корупційних діянь і встановлення відповідаль-
ності  за  їхнє  вчинення,  а  також  створення  спеціального 
органу з боротьби з корупцією з наданням йому розшире-
них повноважень у боротьбі з корупцією.

Для  прикладу,  розглянемо  Сінгапур,  де  антикоруп-
ційна  політика  вражає  весь  світ  своїми  успіхами.  Цен-
тральною  ланкою  такої  державної  політики  є  постійний 
спеціалізований  орган  із  боротьби  з  корупцією  -  Бюро 
з  розслідування  випадків  корупції  (далі  –  Бюро),  яке 
наділене  політичною  і  функціональною  самостійністю. 
Цей  незалежний  орган  розслідує  та  запобігає  випадкам 
корупції в державному  і приватному секторах економіки 
Сінгапуру.  Бюро  перевіряє  випадки  зловживань  серед 
державних  чиновників  і  повідомляє  про  них  відповідні 
органи для вжиття необхідних заходів. Цей спеціалізова-
ний орган вивчає методи роботи потенційно схильних до 
корупційних правопорушень державних установ із метою 
виявлення та протидії проявам корупції. Бюро є централь-
ною ланкою у сфері боротьби з корупцією, однією з його 
головних  переваг,  на  нашу  думку,  є  його  незалежність 
і самостійність, що прямо пропорційно результативності 
його діяльності.

Варто  також  зазначити,  що  кримінальне  законодав-
ство Сінгапуру передбачає досить чіткий перелік коруп-
ційних діянь і визначає міру покарань за вчинення таких 
злочинів.  Наприклад,  якщо  особа,  що  вчинила  коруп-
ційне  правопорушення,  буде  брати  участь  у  розсліду-

ванні  справи та добровільно визнає  свою вину, це  спри-
ятиме пом’якшенню міри її покарання, визначивши його 
у вигляді тюремного ув’язнення або штрафу (п’ять років 
позбавлення волі або 100 000 доларів відповідно). Якщо 
ж  проти  держслужбовця  надійшло  свідомо  неправдиве 
повідомлення про вчинення ним відповідних протиправ-
них діянь, особу,  яка поширила неправдиву  інформацію, 
буде притягнено до відповідальності у вигляді засудження 
до  одного  року  позбавлення  волі  або  штрафу  в  розмірі 
10  000 доларів США. Щодо  іноземців,  то  законодавство 
Сінгапуру  передбачає  покарання  у  вигляді  позбавлення 
права вести бізнес на території держави на необмежений 
термін [2, с. 48]. 

Також основним компонентом антикорупційної діяль-
ності Сінгапуру є її спрямованість на мінімізацію впливу 
чи нейтралізацію умов, що сприяють вчиненню корупцій-
них правопорушень. Доречно буде зазначити, що ефектив-
ними заходами боротьби з корупцією в цій державі є такі: 

1)  визначення  винагороди  державних  службовців  за 
формулою,  яка приблизна  до  середньої  заробітної  плати 
успішного працівника в приватному секторі; 

2)  щорічна  звітність  державних  службовців  про 
майно, активи та борги. Широкими повноваженнями наді-
ляється  прокурор  щодо  перегляду  справ  і  контролю  за 
фінансовим  станом,  витратами  та  розрахунками  особи, 
підозрюваної у вчиненні корупційного правопорушення; 

3)  широкий  доступ  громадськості  до  інформації  про 
вчинення  корупційних  правопорушень  на  вищому  рівні 
влади та інформування про притягнення таких осіб до від-
повідальності. Цей захід формує в суспільства довіру до 
державних органів та їхніх політичних лідерів; 

4)  втілення цілої  низки  заходів щодо  усунення  адмі-
ністративних бар’єрів для розвитку бізнесу та економіки 
загалом. 

Результати реалізації вищезазначених заходів у Сінга-
пурі на практиці довели, що боротьба з корупцією є одним 
із ключових факторів його економічного успіху [3, с. 196]. 
Перелік заходів, що застосовуються у сфері антикорупцій-
ної діяльності, демонструє жорстку вертикальну антико-
рупційну стратегію цієї держави, яка виправдовує докла-
дені  зусилля  та  може  слугувати  моделлю  для  більшості 
країн світу. 

Наступний напрям боротьби з корупцією характеризу-
ється підвищенням якості  підбору чиновників  до  вищих 
органів  влади.  Такий  захід  пов’язаний  із  застосуванням 
жорстких, репресивних методів боротьби з корупцією, що 
знайшов свій відбиток у численних звільненнях держав-
них службовців [1, с. 49]. 

Для  прикладу,  розглянемо  країни  азіатського  конти-
ненту. Досвід Південної Кореї, що посідає 45 місце із 175, 
свідчить,  що  антикорупційні  заходи  сприяють  «культурі 
прозорості» серед населення країни  [4]. Для формування 
ефективної програми боротьби з корупцією була створена 
програма «OPEN», відома у всьому світі тим, що є інтер-
нет-системою контролю за розглядом заяв громадян чинов-
никами міської  адміністрації. Свого часу вона викликала 
справжню сенсацію серед національних антикорупційних 
програм  і  стала  показником  реалізованої  політичної  волі 
на боротьбу з корупцією. Така програма виключає особисті 
контакти заявників із державними службовцями, створює 
можливість контролю громадян за процесом розгляду заяв, 
а  отже,  значно  знижується  можливість  впливу  на  при-
йняття рішень незаконними способами. 

Важливість антикорупційної діяльності як пріоритет-
ної  для  держави  також  підкреслюється  в  Законі  Респу-
бліки Корея «Про боротьбу з корупцією». Відповідно до 
його  положень,  кожен  громадянин,  що  досяг  вісімнад-
цятирічного  віку,  має  право  самостійно  розпочати  роз-
слідування факту корупції, що  забезпечує право  громад-
ськості на участь у державному управлінні. Для політики 
цієї  країни  є  характерним  також  залучення  громадян  
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до боротьби з корупцією, адже це є одним з основних чин-
ників формування довіри суспільства до влади. 

Спеціалізованим антикорупційним органом Південної 
Кореї  згідно  із  зазначеним  Законом  є  Комітет  із  питань 
аудиту та інспекції, в обов’язки якого входить проведення 
розслідування заяв про корупцію за зверненням громадян 
[5, с. 176]. Основою антикорупційної політики Південної 
Кореї є вертикальна модель протидії корупції, адже про-
блема корупції пов’язана з існуванням тисячолітньої істо-
рії привілейованої бюрократії, яка вважається необхідною 
частиною функціонування всього корейського механізму 
[6,  с.  42]. Також для  координації  антикорупційної  діяль-
ності держави функціонує спеціалізований орган – Націо-
нальне антикорупційне бюро, що є центральним у боротьбі 
з корупцією. 

Досвід  цієї  держави  є  прикладом  відкритості  здій-
снення  державою  своїх  повноважень,  а,  на  нашу  думку, 
особливого значення в провадженні антикорупційної полі-
тики  набуває  інститут  громадськості,  який має  повнова-
ження контролювати та брати участь у здійсненні заходів 
щодо боротьби з корупцією. 

Наступною  країною,  яка  ефективно  розвиває  своє 
антикорупційне  законодавство,  є  Японія  (для  наочності: 
індекс  сприйняття  корупції  –  73,  а  це  18  місце  серед 
175 країн), де кадрова політика вважається однією з най-
дієвіших засобів боротьби з корупцією [4]. Сутність цього 
засобу полягає в застосуванні принципу нетократії, згідно 
з  яким  керівні  пости  повинні  обіймати  найталановитіші 
люди, незалежно від  їхнього соціального походження чи 
економічного статусу. Отже, найбільш гідні особи заслу-
говують  на  високий  рівень  матеріальної  забезпеченості, 
який є складником престижу державних служб Японії. 

Важливим кроком в антикорупційній діяльності Япо-
нії є прийняття Закону «Про розкриття інформації». Поло-
ження  цього  документа  гарантують  громадянам  доступ 
до  офіційної  інформації,  всіх  органів  державної  влади. 
Він передбачає, що  в  разі  обмеження доступу до певної 
інформації кожен має право надіслати запит до Ради конт-
ролю  за  розкриттям  інформації  для можливості  доступу 
до такої інформації. Також у Японії є загальнодоступний 
реєстр осіб, обвинувачених у корупції  або причетних до 
організованої  злочинності,  що  дає  змогу  громадськості 
контролювати  виконання  судових рішень  і  слідкувати  за 
порядком  притягнення  таких  осіб  до  відповідальності. 
Таку  інституцію  доцільною  було  б  запозичити  і  в  укра-
їнське законодавство, що надалі дасть можливість більш 
дієво боротися з корупцією. 

На  нашу  думку,  також  важливим  аспектом  в  япон-
ському  законодавстві  є  суворе  обмеження  державою 
фінансування  виборчих  кампаній,  політичних  партій 
та організацій, адже ця сфера є найбільш корумпованою 
та сприяє розвитку корупції в державі.

Зазначені  обмеження  є  доцільними  й  для  нашої  дер-
жави,  адже  в Україні  прояви  корупції  мають місце  і  під 
час виборчого процесу, що є недопустимим під час форму-
вання державного  апарату. Тому слід починати боротьбу 
з корупцією з найголовнішого – формування державного 
апарату на чесних і відкритих засадах без будь-якої мож-
ливості впливати на виборчий процес.

Вартим нашої уваги  є досвід Китаю, у  законодавстві 
якого  переважають  репресивні  практики,  що  застосову-
ються в межах суворого антикорупційного кримінального 
законодавства. Ця держава відома застосуванням жорсто-
ких санкцій за вчинення корупційних злочинів, які перед-
бачають  найвищий  показник  покарання.  Для  прикладу, 
з 2000 року за корупційні злочини було страчено близько 
10 000 чиновників різного рангу, це свідчить про високу 
ефективність діяльності правоохоронних органів у сфері 
розкриття  злочинів  і  притягнення  до  відповідальності 
винних осіб [7, с. 82]. Нині індекс сприйняття корупції – 
39, а це 87 місце серед 175 країн [4]. Це підкреслює, що 

найсуворіші покарання не є гарантією абсолютного вико-
рінення корупції. 

Ефективними антикорупційними заходами в Китаї є такі:
‒  удосконалення  процедур  взаємодії  з  громадянами 

та організаціями з метою уникнення бюрократичних пере-
шкод; забезпечення прозорості відомчого контролю в різ-
них галузях;

‒  ротація  чиновників  для  запобігання  формуванню 
стійких корупційних зв’язків; 

‒  заборона  близьким  родичам  вести  бізнес  у  тому 
регіоні, де чиновник (родич) обіймає керівну посаду; 

‒  оперативна  відповідь  на  анонімні  повідомлення 
про  випадки  корупції,  що  надходять  на  «гарячу  лінію» 
[8, с. 313–314]. 

Варто  зазначити,  що  законодавство  Китаю  характе-
ризується  жорстокими  та  рішучими  заходами, що  поро-
джують недемократичні методи боротьби з корупцією. На 
нашу  думку,  така  стратегія  не  буде  дієвою  для України, 
адже  вона  не  відповідає  державній  політиці  нашої  дер-
жави та не знайде розуміння в суспільства внаслідок різ-
них ментальних поглядів.

Для порівняння різних методів подолання корупції також 
варто  розглянути  горизонтальну  стратегію,  яка  передбачає 
поступове  антикорупційне  стимулювання.  Для  наочності 
розглянемо  Швецію,  яка  завдяки  своїй  антикорупційній 
стратегії  досягла  високого  рівня  економічного  розвитку. 
Планова протидія корупції у Швеції дала гарні результати, а 
саме: держава посідає третє місце серед 175 держав, індекс 
сприйняття корупції – 85, що свідчить про високу ефектив-
ність  і  продуктивність  державних  заходів  спрямованих  на 
боротьбу з корупцією [4]. Суть цієї політики полягає у вста-
новленні високих етичних стандартів для державних служ-
бовців. Цей процес супроводжувався нарахуванням високої 
заробітної плати для чиновників, яка перевищувала середню 
заробітну плату населення країни у 12–15 разів [9].

Така стратегія повинна бути запозичена для України, 
адже саме низьке фінансове положення державних служ-
бовців є однією з причин існування та активного розвитку 
корупції в державних інституціях.  

Високі  показники  у  сфері  боротьби  з  корупцією 
показала  й  Данія.  Згідно  з  результатами  дослідження 
Transparency  International, Данія  є лідером серед країн  із 
мінімальним рівнем корупції. Зокрема, індекс сприйняття 
корупції в Данії становить 88, країна посідає перше місце 
серед 175 країн світу, що свідчить про фактичну її відсут-
ність [4]. У країні немає спеціалізованого органу боротьби 
з  корупцією.  Данії  притаманна  інформаційна  прозорість 
діяльності  державних  структур  і  свобода  доступу  преси 
до державної інформації [10, с. 305–306].

Також  основою  антикорупційної  політики  Данії 
є  концепція  належного  управління.  Цей  термін  з’явився 
в 1997 році в межах Програми розвитку ООН та об’єднує 
механізми, процеси та інститути, за допомогою яких гро-
мадяни  та  групи  населення  висловлюють  свої  інтереси 
та  реалізовують  законні  права.  Основні  антикорупційні 
компоненти  цієї  концепції  включають:  участь  громадян 
у прийнятті рішень; прозорість доходів, рішень, дій дер-
жавних чиновників; своєчасне реагування на потреби гро-
мадян  і  підзвітність  державних  структур  громадськості. 
Великого значення для держави набуває і система етичних 
цінностей, яка є обов’язковою як для державних службов-
ців, так і для звичайних громадян.

Відповідний  досвід  є  актуальним  і  для  України, 
оскільки питання відкритості  та прозорості  є нагальним 
для  сучасного  національного  законодавства.  Імплемен-
тація  такого  підходу  є  необхідним  складником  антико-
рупційних  заходів  для  вдосконалення  методів  і  спосо-
бів  боротьби  з  корупцією,  адже  завдячуючи  відкритості 
та  доступності  діяльності  державних органів може  здій-
снюватись  контроль  із  боку  громадськості,  а  це  лише 
сприятиме формуванню довіри суспільства до влади.
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Висновки. Враховуючи  вищевикладене,  варто  під-
сумувати,  що  спрямованість  державної  антикорупційної 
політики  в  закордонних  країнах  є  високоефективною, 
оскільки вона ґрунтується на принципах, серед яких є полі-
тична  воля  вищого  керівництва  в  боротьбі  з  корупцією 
та гласність державного управління. Як показує світовий 
досвід, жодні кроки протидії корупції не будуть ефектив-
ними, якщо не буде політичної волі на всіх рівнях влади. 
Аналіз передових країн  свідчить, що в боротьбі  з  коруп-
цією  варто  залучити  не  лише  спеціалізовані  антикоруп-
ційні органи, а й все громадянське суспільство. Наприклад, 
досвід Данії та Швеції яскраво свідчить, що для розвитку 
держави та для ефективної боротьби з корупцією важли-
вими  є  такі  фактори:  можливість  держави  забезпечити 
гідну заробітну плату для державних службовців, що дасть 
змогу  зменшити  матеріальну  зацікавленість  таких  осіб 
до  вчинення  корупційних  діянь,  і  доступ  громадськості 
до  інформації про державне управління, що є  запорукою 
формування довіри в суспільства до влади, та можливість 
контролю  громадськості  за  додержанням  законодавства 

чиновниками  всіх  рівнів.  Досвід  Сінгапуру  також  може 
бути корисним для України, а саме – його антикорупційна 
політика, яка спрямована на попередження та виключення 
умов виникнення корупції. Такий підхід є досить правиль-
ним,  адже,  виключивши умови  зародження цього  явища, 
ми  зможемо  запобігти  й  самій  корупції  з  її  негативними 
наслідками,  та  стане  ефективною  основою  для  побудови 
успішної антикорупційної політики в Україні. 

Отже, чинники успішної протидії корупції вже давно 
відомі  та  апробовані  міжнародною  спільнотою.  Це 
насамперед  відкритість  влади,  прозорість  і  зрозумілість 
процедур прийняття  державних  рішень,  дієві механізми 
контролю  за  діяльністю  державних  органів  із  боку  гро-
мадянського суспільства, свобода слова, свобода та неза-
лежність  засобів  масової  інформації,  але  застосування 
всіх цих заходів буде ефективним лише за наявності силь-
ної політичної волі керівників, їхньої рішучості та праг-
нення до формування антикорупційних програм, які ста-
нуть дійсно дієвими та сприятимуть подоланню корупції 
в державі.
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ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ НЕЗАКОННОГО 
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ  

ГОСПОДАРСЬКОГО ОБОРОТУ, ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

OBJECT OF THE ADMINISTRATIVE OFFENSE OF ILLEGAL USE  
OF INDIVIDUALIZATION MEASURES OF PARTICIPANTS

Шморгун В.В.,
здобувач

Науково-дослідного інституту публічного права

У статті здійснено дослідження об’єкта адміністративного правопорушення у сфері незаконного використання засобів індивідуалі-
зації учасників господарського обороту, товарів і послуг. Зазначено, що визначення особливостей адміністративного правопорушення 
незаконного використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів і послуг, які відіграють важливу роль у 
діяльності суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) і до яких автор відносить торговельні марки (знаки 
для товарів і послуг), фірмові найменування, географічні зазначення як об’єкти права інтелектуальної власності, неможливо провести 
без дослідження їхніх специфічних ознак, об’єкта адміністративного правопорушення.

На думку автора, потреба дослідження найбільш характерних й істотних у сфері незаконного використання засобів індивідуалізації 
учасників господарського обороту, товарів і послуг, які хоча й є складником загального об’єкта адміністративного правопорушення, мають 
свої особливості, – полягає у визначенні об’єкта адміністративного правопорушення. Звертається увага, що об’єктом адміністративного 
правопорушення є суспільні відносини у сфері охорони прав на торговельні марки, фірмові найменування, географічні зазначення, у разі 
незаконного використання яких особа порушує суб’єктивні права правовласників вказаних об’єктів права інтелектуальної власності та 
інших учасників правовідносин у сфері індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів і послуг.

Акцентується увага, що для встановлення точного об’єкта адміністративного правопорушення важливу роль у кваліфікації порушень 
і притягнення порушників до адміністративної відповідальності за незаконне використання засобів індивідуалізації, крім адміністратив-
ного законодавства, відіграє спеціальне законодавство.

Зроблено висновок, що засоби індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів і послуг (торговельні марки, фірмові найме-
нування, географічні зазначення) є самостійним правовим інститутом в адміністративно-правовій охороні об’єктів права інтелектуальної 
власності. З метою вдосконалення адміністративно-правової охорони засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів 
і послуг пропонується внести зміни до чинного Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Ключові слова: право, склад, предмет, кодекс, удосконалення.

The article investigates the object of an administrative offense in the sphere of illegal use of means of individualization of participants in 
economic turnover, goods and services. It is noted that the identification of the peculiarities of the administrative offense of unlawful use of the 
means of individualization of the participants of economic turnover, goods and services, which play an important role in the activity of economic 
entities (legal entities and entrepreneurs) and to which the author refers trademarks (trademarks and trademarks) services), company names, 
geographical indications as objects of intellectual property rights, it is impossible to carry out without studying their specific features, object of 
administrative offense.

According to the author, the need to investigate the most characteristic and significant in the sphere of illicit use of means of individualization 
of participants in economic turnover, goods and services, which, although they are part of the general object of an administrative offense, but has 
its peculiarities, which is to determine the object of an administrative offense. Attention is drawn to the fact that the object of an administrative 
offense is public relations in the field of protection of trademark rights, company names, geographical indications, in case of illegal use of which, 
the person violates the subjective rights of the right holders of the said objects of intellectual property rights and other participants of legal 
relations, in the field of individualization of participants in economic turnover, goods and services.

Attention is drawn to the fact that special legislation plays an important role in determining the precise object of an administrative offense in 
qualifying violations and bringing violators to administrative responsibility for the unlawful use of means of individualization.

It is concluded that the means of individualization of participants in economic turnover, goods and services (trademarks, business names, 
geographical indications) is an independent legal institute in the administrative and legal protection of objects of intellectual property rights. In 
order to improve the administrative and legal protection of the means of individualization of participants in economic turnover, goods and services, 
it is proposed to amend the current Code of Administrative Offenses.

Key words: law, composition, subject, code, improvements.

Постановка проблеми. Враховуючи, що складником 
незаконного  використання  засобів  індивідуалізації  учас-
ників господарського обороту, товарів і послуг виступають 
об’єкти  адміністративного  правопорушення,  торговельні 
марки, комерційні найменування, географічні зазначення, 
точне  встановлення  об’єкта  правопорушення  дає  змогу 
визначити суспільно шкідливі наслідки правопорушення, 
сприяє  правильній  кваліфікації  діяння,  відмежуванню 
його від суміжних посягань об’єктів права  інтелектуаль-
ної  власності,  зокрема  від  кримінальних.  На  жаль,  про-
блема  визначення  об’єкта  адміністративного  проступку 
за незаконне використання засобів  індивідуалізації учас-
ників господарського обороту, товарів і послуг у доктрині 
адміністративного права є не досить дослідженою.

Стан опрацювання цієї проблематики. Питання 
адміністративно-правової  охорони  таких  об’єктів  права 
інтелектуальної  власності,  як  торговельні  марки,  комер-
ційні  найменування,  географічні  зазначення,  як  об’єктів 

незаконного  використання  засобів  індивідуалізації  учас-
ників  господарського  обороту,  товарів  і  послуг  у  своїх 
дослідженнях  розглядали  В.В.  Галунько,  О.М.  Коротун, 
А.Г. Майданевич, О.П. Світличний, О.В. Тандир та  інші 
вчені, водночас питання дослідження об’єкта адміністра-
тивного правопорушення за незаконне використання засо-
бів  індивідуалізації  учасників  господарського  обороту, 
товарів і послуг до цього часу досліджено не було.

Метою статті  є  формування  авторського  бачення 
об’єкта адміністративного правопорушення за незаконне 
використання  засобів  індивідуалізації  учасників  госпо-
дарського обороту, товарів і послуг.

Виклад основного матеріалу. Загальновідомим є факт, 
що склад адміністративного правопорушення містить  такі 
чотири елементи: об’єкт, суб’єкт, суб’єктивну та об’єктивну 
сторони адміністративного правопорушення.

Об’єкт адміністративного правопорушення у сфері неза-
конного  використання  засобів  індивідуалізації  учасників 
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господарського обороту, товарів і послуг посягає на суспільні 
відносини  у  сфері  охорони  суб’єктів  господарювання  від 
незаконного використання торговельних марок, комерційних 
найменувань, географічних зазначень, що можуть викорис-
товуватися лише з дозволу правовласників вказаних об’єктів 
права інтелектуальної власності, окрім випадків, визначених 
законодавством.

Це означає, що за порушення адміністративного зако-
нодавства,  склади  яких  передбачають  адміністративну 
відповідальність за незаконне використання торговельних 
марок, комерційних найменувань, географічних зазначень 
як  засобів  індивідуалізації, до винних осіб будуть  засто-
совані  адміністративні  стягнення.  У  регулюванні  адмі-
ністративної  відповідальності  особлива  роль  належить 
КУпАП. Поряд із матеріальними нормами цей акт містить 
адміністративно-процесуальні норми, які регулюють пра-
вовідносини провадження в справах про адміністративні 
правопорушення  та  порядок  виконання  постанов  про 
накладання адміністративних стягнень [1, с. 160].

Як зазначає О.П. Світличний, система й види адміні-
стративних стягнень визначено в ст. 24 КУпАП, яка міс-
тить різні за характером і правовими наслідками санкції, 
що  дає  змогу  використовувати  їх  диференційовано,  ура-
ховуючи  як  ступінь  суспільної  небезпеки,  особливості 
вчинення  адміністративного  правопорушення,  так  і  осо-
бливість особи, яка вчинила правопорушення [2, с. 300].

Основним  безпосереднім  об’єктом  вказаного  адміні-
стративного правопорушення є засади добросовісної кон-
куренції в частині встановленого законодавством порядку 
використання торговельної марки, комерційного наймену-
вання,  географічного  зазначення. Предметом правопору-
шення є вказані об’єкти  інтелектуальної власності. Саме 
об’єкт  дає  змогу  визначити  соціальну  сутність  правопо-
рушення,  значною  мірою  впливає  на  зміст  об’єктивних 
і суб’єктивних ознак адміністративного правопорушення 
тощо.

Загальним об’єктом вищезазначених деліктів виступає 
встановлений  порядок  використання  об’єктів  інтелекту-
альної власності, що охороняється адміністративним зако-
нодавством. Проте для здійснення аналізу складу адміні-
стративного правопорушення потрібно  користуватися не 
тільки нормами  адміністративного  закону,  але й  іншими 
законодавчими  актами,  які  регулюють  відносини  щодо 
створення,  використання  та  розпорядження  торговель-
ною маркою, комерційним найменуванням, географічним 
зазначенням. Важливу роль у кваліфікації правопорушень 
відіграє  спеціальне  законодавство,  зокрема  це  норми 
таких  законів України:  «Про  охорону  прав  на  знаки  для 
товарів і послуг» [3], «Про правову охорону географічних 
зазначень»  [4],  «Про  державну  реєстрацію  юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських форму-
вань»  [5],  «Про  захист  від недобросовісної  конкуренції» 
[6] та інших актів.

Аналіз статей Особливої частини КУпАП дає підстави 
констатувати,  що  вказані  об’єкти  права  інтелектуальної 
як засоби індивідуалізації учасників господарського обо-
роту, товарів і послуг (ст. ст. 51–2, 156–3, 164–3 КУпАП) 
містяться  в  різних  главах  адміністративного  кодексу. 
Наприклад, родовим об’єктом адміністративних правопо-
рушень, передбачених гл. 6 КУпАП, яка має назву «Адмі-
ністративні правопорушення, що посягають на власність» 
і до якої включена ст. 51–2 КУпАП, є суспільні відносини 
у  сфері  охорони  власності,  що  охороняються  комплек-
сом адміністративно-правових норм. У свою чергу, до гл. 
12  «Адміністративні  правопорушення  в  галузі  торгівлі, 
громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів 
і  підприємницькій  діяльності»  того  ж  кодексу  вміщено 
окремі об’єкти права інтелектуальної власності, щодо яких 
здійснюється незаконне їхнє використання, що є предме-
том нашого дослідження. До таких об’єктів ми відносимо 
торговельні марки та географічні  зазначення з огляду на 

припис «інших об’єктів права інтелектуальної власності», 
ч. ч. 1 та 2 ст. 156–3 та ст. 164–3 КУпАП, об’єктом право-
порушень, передбачених нормами цієї статті, з огляду на 
засади  недобросовісної  конкуренції  можуть  бути  комер-
ційні найменування, торговельні марки, географічні зазна-
чення [7].

Основна група родових об’єктів права інтелектуальної 
власності,  за  порушення  яких  передбачена  адміністра-
тивна  відповідальність,  незважаючи на певні  її  недоліки 
щодо  визначення  коло  об’єктів  адміністративного  про-
ступку, розміщена в ст. 51–2 КУпАП.

Для з’ясування родового об’єкта незаконного викорис-
тання  засобів  індивідуалізації  учасників  господарського 
обороту, товарів і послуг перш за все необхідно визначити 
ті  суспільні  відносини, щодо  яких  здійснюються  адміні-
стративні правопорушення.

Ч. 1 ст. 9 КУпАП визначає адміністративним правопо-
рушенням (проступком) протиправну, винну (умисну або 
необережну) дію чи бездіяльність, яка посягає на громад-
ський  порядок,  власність,  права  і  свободи  громадян,  на 
встановлений порядок управління і за яку законом перед-
бачено адміністративну відповідальність [7].

Наведене  свідчить,  що  об’єктом  адміністративного 
правопорушення  є  суспільні  відносини.  Сьогодні  така 
позиція є сталою й підтримується більшістю вчених.

Різновидом  родового  є  видовий  об’єкт,  тобто  від-
окремлена  група  суспільних  відносин,  спільних  для 
правопорушень у сфері незаконного використання засо-
бів  індивідуалізації  учасників  господарського  обороту, 
товарів  і  послуг.  Видовими  об’єктами  адміністратив-
них  правопорушень  у  сфері  незаконного  використання 
засобів  індивідуалізації  учасників  господарського  обо-
роту, товарів і послуг є відносини: незаконного викорис-
тання торговельної марки, комерційного найменування, 
географічного  зазначення;  привласнення  авторства  на 
об’єкти  права  інтелектуальної  власності  (торговельну 
марку,  комерційне  найменування,  географічне  зазна-
чення);  незаконного  копіювання  форми,  упаковки, 
зовнішнього  оформлення,  а  так  само  імітація,  копію-
вання,  пряме  відтворення  товару  іншого  підприємця, 
самовільне використання його імені; незаконного вико-
ристання  засобів  індивідуалізації  учасників  господар-
ського  обороту,  товарів  і  послуг  під  час  переміщення 
товарів через митний кордон України.

З приводу об’єкта адміністративного правопорушення 
Є.В. Кириленко пише: «Зазвичай назва об’єкта правопо-
рушення  може  бути  зазначена  в  назві  статті  або  в  назві 
глави  Особливої  частини  КУпАП.  Часто  ознаки  об’єкта 
правопорушення не називаються, але можуть бути логічно 
зрозумілі зі змісту статті» [8, с. 219].

На нашу думку, такий підхід щодо об’єкта правопору-
шення є дуже спрощеним і не може бути повністю сприй-
нятим.  Зміст  статті  повинен  бути  викладений  так,  щоб, 
прочитавши  норму  статті,  кожній  особі  було  зрозуміло, 
про який об’єкт правопорушення йдеться. На жаль, у разі 
незаконного використання об’єкта права  інтелектуальної 
власності  cлід  звертатися  як  до норм  спеціального  зако-
нодавства у сфері охорони інтелектуальної власності, так 
і до інших нормативно-правових актів.

Водночас не можна не згадати, що такий об’єкт адмі-
ністративного  правопорушення,  як  комерційне  наймену-
вання та географічне зазначення, в ст. 51–2 КУпАП відсут-
ній [7]. На відсутність вказаних об’єктів у нормах вказаної 
статті КУпАП звертають увагу й інші науковці [9, с. 127]. 
Тому є слушною думка І.П. Голосніченка, який зазначає, 
що відповідальність може настати тільки в тому разі, коли 
це передбачено нормою права [10, с. 434].

Відсутність  вказаних  об’єктів  у  ст.  51–2  КУпАП 
є колізією адміністративного законодавства, вносить певні 
суперечності законодавчого регулювання під час встанов-
лення об’єкта правопорушення.
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Викладене свідчить, що в загальному сенсі велике тео-
ретичне й практичне значення має класифікація об’єктів 
адміністративних  проступків.  Вона  дає  змогу  всебічно 
дослідити соціальну природу адміністративних проступ-
ків,  слугує  критерієм  структуризації  актів  адміністра-
тивно-деліктного  законодавства,  сприяє  правильній  ква-
ліфікації адміністративних проступків та індивідуалізації 
адміністративної відповідальності [11, с. 228].

Тому  вбачається  доцільним  внести  в  КУпАП  нову 
статтю,  яка  б  передбачала  адміністративну  відповідаль-
ність у сфері незаконного використання засобів індивідуа-
лізації учасників господарського обороту, товарів і послуг, 
включивши  до  норм  цієї  статті  такі  об’єкти  адміністра-
тивного правопорушення: торговельні марки, комерційні 
найменування, географічні зазначення.

Аналіз  вітчизняних  законодавчих  актів  показує,  що 
встановлений  у  ст.  51–2  КУпАП  максимальний  адміні-
стративний штраф у розмірі 340 грн не відповідає право-
вим наслідкам  вчиненого  проступку  та  сучасному  стану 
адміністративно-правової  охорони  об’єктів  права  інте-
лектуальної  власності,  а  тому  система  адміністративних 
стягнень у наведеній статті підлягає зміні в частині збіль-
шення адміністративного штрафу.

Проаналізоване  засвідчує, що протиправна поведінка 
незаконного  використання  засобів  індивідуалізації  учас-
ників  господарського  обороту,  товарів  і  послуг  характе-
ризується  величезною  кількістю  фактичних  ознак,  які 
є  юридично  значущими  для  кваліфікації  адміністратив-
ного проступку.

З  метою  полегшення  процесу  кваліфікації  в  адміні-
стративному  праві  сформовано  склад  адміністративного 
проступку,  який  дає  змогу  конкретизувати  юридичні 
ознаки наявних адміністративних проступків,  відрізнити 
з-поміж  решти  подібних,  обрати  належну  норму  адміні-
стративного  проступку.  З-поміж  складів  адміністратив-

ного проступку об’єкт проступку дає нам змогу з’ясувати 
об’єкт посягання. Відтак саме торговельні марки, фірмові 
найменування,  географічні  зазначення  як  засоби  інди-
відуалізації  учасників  господарського  обороту,  товарів 
і послуг є об’єктом адміністративного проступку.

Висновки. Враховуючи вищевикладене, з метою вдо-
сконалення адміністративного законодавства пропонуємо 
внести  до  гл.  6  «Адміністративні  правопорушення,  що 
посягають  на  власність»,  ст.  51–3.  «Незаконне  викорис-
тання  засобів  індивідуалізації  учасників  господарського 
обороту, товарів та послуг», яку викласти в такій редакції:

«Незаконне використання об’єкта права інтелектуаль-
ної власності (торговельної марки, комерційного наймену-
вання, географічного зазначення), привласнення авторства 
на такий об’єкт або інше умисне порушення прав на об’єкт 
права  інтелектуальної  власності,  що  охороняється  зако-
ном, – тягне за собою накладання штрафу на громадян від 
двохсот  до  трьохсот  десяти  до  двохсот  неоподаткованих 
мінімумів  доходів  громадян  і  на  посадових  осіб  підпри-
ємств, установ і організацій, а також громадян – суб’єктів 
підприємницької діяльності – від трьохсот до чотирьохсот 
неоподаткованих  мінімумів  доходів  громадян  із  конфіс-
кацією  незаконно  виготовленої  продукції  та  обладнання 
і матеріалів, які призначені для її виготовлення.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені 
особою,  яку  протягом  року  було  піддано  адміністратив-
ному  стягненню  за  теж  порушення,  –  тягнуть  за  собою 
накладання штрафу на громадян від двохсот до трьохсот 
неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадо-
вих осіб підприємств, установ і організацій, а також гро-
мадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від чоти-
рьохсот  до  п’ятисот  неоподаткованих  мінімумів  доходів 
громадян із конфіскацією незаконно виготовленої продук-
ції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виго-
товлення».
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Стаття присвячена питанню реформування системи державного фінансового контролю в Україні. Особлива увага приділяється 
елементам і формам системи державного фінансового контролю. Досліджуються системи фінансового контролю інших країн, зокрема 
Албанії та Угорщини. Розглядаються позитивні аспекти фінансового контролю вищезазначених країн із метою використання позитивного 
досвіду в системі державного фінансового контролю України.

Нині досить гостро постає питання реформування системи державного фінансового контролю в Україні, що зумовлено, зокрема, 
стрімким процесом реформування всіх сфер суспільного життя та держави загалом, а також пов’язано з високим рівнем фінансових 
правопорушень і з надзвичайно високим рівнем корупції в Україні.

Звертається увага на органи, які уповноважені на здійснення державного фінансового контролю. Також зазначаються основні фор-
ми, які наявні в Україні для здійснення державного фінансового контролю та які потребують суттєвих доопрацювань і реформування. 
Зазначається, що суб’єктами державного фінансового контролю є державні фінансові органи, уповноважені на функцію контролю за 
використанням коштів державного бюджету. Окрім того, до них входять й інші суб’єкти суспільних фінансових відносин, відносини яких є 
предметом перевірок вищезазначених органів. Тобто до суб’єктів можна віднести контролюючих і підконтрольних суб’єктів.

Окрема роль відводиться вивченню закордонного досвіду Угорщини та Албанії, чий досвід видається перспективним для реформування 
вітчизняної системи фінансового контролю. Позитивний закордонний досвід є рушійною силою для розвитку та реформування сучасної систе-
ми державного фінансового контролю, адже сучасність та ефективність – це основні вектори на шляху до європейських стандартів.

Зроблено висновок про стан системи державного фінансового контролю в Україні та наголошено на необхідності реформування цієї 
системи. Виділено переваги та недоліки української системи державного фінансового контролю й виокремлено розмежування оцінки 
державного фінансового контролю загалом та оцінки його окремих форм і заходів із метою подальшого реформування та зменшення 
відсотка фінансових правопорушень, а також корупційних проявів в Україні.

Ключові слова: державний фінансовий контроль, державний бюджет, державні кошти, система державного фінансового контролю, 
фінансова політика.

The article is devoted to the issue of reforming the state financial control system in Ukraine. Particular attention is paid to the elements and 
forms of the public financial control system. The systems of financial control of other countries, including Albania and Hungary, are being explored. 
Positive aspects of the financial control of the above-mentioned countries are considered in order to use the positive experience in the system of 
public financial control of Ukraine.

Nowadays, the issue of reforming the system of public financial control in Ukraine is rather acute, it is with a rapid process of reforming all 
spheres of public life and the state as a whole, as well as with the high level of financial offenses and extremely high level of corruption in Ukraine.

Attention is drawn to bodies that are authorized to exercise public financial control. It also outlines the main forms that are available in Ukraine 
for the implementation of public financial control, which need substantial refinement and reform. It is noted that the subjects of state financial 
control are state financial bodies authorized to control the use of state budget funds. In addition, they also include other subjects of public financial 
relations, whose relations are the subject of inspections by the above-mentioned bodies. In other words, the subjects can include controlling and 
controlled entities.

A special role is given to the study of foreign experience of Hungary and Albania, whose experience seems promising for reforming the 
domestic system of financial control. Positive foreign experience is a driving force for the development and reform of the modern system of public 
financial control, because modernity and efficiency are the main vectors on the way to European standards.

The state of the system of state financial control in Ukraine is made and the necessity of reforming this system is emphasized. The advantages 
and disadvantages of the Ukrainian system of state financial control are highlighted and the distinction is made between the assessment of the 
state financial control as a whole and the evaluation of its individual forms and measures in order to further reform and reduce the percentage of 
financial offenses as well as corruption manifestations in Ukraine.

Key words: state financial control, state budget, public funds, system of state financial control, financial policy.

Постановка проблеми. Основною  метою  державного 
фінансового  контролю  є  сприяння  реалізації  фінансової 
політики  суб’єктів  господарювання,  забезпечення  ефек-
тивності  процесу формування,  розподілу  та  використання 
фінансових ресурсів. Доцільність використання державних 
коштів має значний важіль у становленні економічної ста-
більності нашої держави. Водночас злагоджена робота орга-
нів державного фінансового контролю сприятиме ефектив-

ному та раціональному використанню бюджетних коштів, а 
також підвищить культуру органів публічного управління. 

Задля забезпечення цільового та ефективного викорис-
тання  коштів  державного  бюджету  повинен  бути  налаго-
джений досконалий механізм контролю з боку органів дер-
жавної  влади.  Питання  системи  державного  фінансового 
контролю  завжди  залишається  актуальним  через  те,  що 
в нашій країні постійно відбувається процес реформування. 
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Дослідження реформування системи державного фінансо-
вого контролю дасть змогу вдосконалити методи контролю 
та аналізу цільового використання державних коштів.

Невіддільним елементом характеристики системи дер-
жавного фінансового  контролю  є  довіра  населення  до  її 
органів та посадових осіб, які уповноважені здійснювати 
функції контролю використання вищезазначених коштів. 
Усе відбувається послідовно, якщо населення довіряє сис-
темі,  то воно впевнене в прозорості та  законності діяль-
ності органів державної влади.

Дослідивши погляди науковців із цього питання, можна 
стверджувати, що метою фінансового контролю є не лише 
контроль, але й отримання достовірної інформації з при-
воду  використання  державних фінансів. На нашу думку, 
цей аспект справді є важливим через те, що завдяки якіс-
ній та достовірній інформації вдасться не лише звітувати 
перед населенням згідно із засадами законності, гласності 
та прозорості, але й мати адекватний прогноз економічної 
ситуації в Україні. 

Завдяки налагодженому та реформованому механізму 
системи  державного  фінансового  контролю  вдасться  не 
лише вивести нашу країну на новий економічний рівень, 
але й зменшити корупційні прояви, боротьба з якими, на 
жаль, є досить актуальною нині.

Стан опрацювання цієї проблематики. Сучасна еко-
номічна  ситуація  потребує  належного  контролю  з  боку 
державних органів  та органів місцевого  самоврядування 
задля ефективного та доцільного використання державних 
коштів  без  можливих  проявів  корупції.  Питання  дослі-
дження  вдосконалення  системи  державного фінансового 
контролю висвітлювали у своїх працях такі науковці, як: 
В.В.  Гулько, О.М. Есманов, М.В. Корнєєв,  І.Я. Чугунов, 
O.A. Шевчук та  інші. Проте сьогодні бракує досліджень 
із питань удосконалення правового забезпечення держав-
ного фінансового контролю в Україні, які вже були апро-
бовані державами Європи, з метою зниження рівня коруп-
ції, яка має негативні наслідки для України. 

Метою статті є  дослідження  процесу  реформування 
системи  державного  фінансового  контролю  та  розгляд 
можливих  шляхів  вдосконалення  системи  державного 
фінансового контролю в Україні  з урахуванням позитив-
ного закордонного досвіду. 

Виклад основного матеріалу. Після укладення Угоди 
між  Україною  та  Європейським  Союзом  наша  держава 
почала активний процес реформування в усіх сферах жит-
тєдіяльності населення. Очевидно, що діяльність органів 
і  посадових  осіб  державної  влади  повинна  провадитися 
згідно з найкращими стандартами, а використання коштів 
державного  бюджету  повинно  мати  модернізований 
та  ефективний  контроль  за  доцільністю  такого  викорис-
тання. 

Звертаючись  до  досвіду  європейських  країн,  варто 
зазначити, що їхній шлях до становлення сталої економіч-
ної  інфраструктури  та  належного  контролю  за  викорис-
танням державного бюджету мав досить складний і трива-
лий характер, який продовжується і нині. 

На  думку  науковців,  задля  подальшої  модернізації 
та вдосконалення системи державного фінансового конт-
ролю  необхідно  мати  вдалий  «фінансовий  фундамент», 
тобто покращити вже наявну систему державного фінан-
сового контролю. використавши нові  європейські шляхи 
вдосконалення вищезазначеної системи [1, с. 135].

Варто  зазначити,  що  система  державного  фінансового 
контролю в Україні має досить вагоме значення. По-перше, 
система  державного  фінансового  контролю  є  складником 
державного управління. По-друге, ця система є  інструмен-
том прозорої  та  відкритої фінансової  політики. Ці  аспекти 
є невіддільними для визнання України як економічно та полі-
тично розвиненої держави та визнання її на світовій арені. 

У загальному розумінні під державним контролем розу-
міють  діяльність  уповноважених  законом  центральних 

органів  виконавчої  влади,  їхніх  територіальних  органів, 
органів місцевого самоврядування в межах повноважень, 
передбачених  законом,  щодо  виявлення  та  запобігання 
порушенням вимог законодавства суб’єктами господарю-
вання  та  забезпечення  інтересів  суспільства.  Саме  тому 
державі  потрібно  приділити  максимум  уваги  розбудові 
та  налагодженню  роботи  системи  державних  органів 
[2, с. 45].

Система  державного  фінансового  контролю  тісно 
пов’язана з фінансовою політикою. Цей зв’язок простежу-
ється під час визначення видів контрою за використанням 
коштів  державного  бюджету.  Розмежування  фінансової 
політики  на  складники  є  безумовною  рушійною  силою 
для  виникнення  окремих  видів  державного  фінансового 
контролю, тобто кожний вид політичної діяльності пови-
нен  мати  всій  окремий  інструмент  і  метод  державного 
фінансового контролю [3, с. 124]. 

На  нашу  думку,  доцільним  буде  навести  перелік 
складників  фінансової  політики:  бюджетний,  подат-
ковий,  митний,  валютний,  грошово-кредитний.  Зазна-
чивши складники фінансової політики, необхідно навести 
класифікацію  видів  державного  фінансового  контролю 
згідно  з  тим,  інструментом  якого  саме  складника фінан-
сової політики він є: 1) державний фінансовий контроль 
у  бюджетному процесі;  2)  податковий  контроль;  3) мит-
ний  контроль;  4)  валютний  контроль;  5)  банківський 
нагляд [3, с. 144].

Варто  зазначити,  що  безпосередня  реалізація  мети 
фінансової  політики  полягає  у  регулюванні  суспільних 
відносин,  які  виникають  із  приводу  фінансів,  та  визна-
ченні  системи  державного фінансового  контролю  відпо-
відними органами. Зокрема, контроль здійснюється: 

1.  Міністерством фінансів України. 
2.  Національним банком України. 
3.  Рахунковою палатою. 
4.  З боку органів судової влади. 
5.  З боку Президента. 
6.  З боку органів місцевого самоврядування. 
7.  З боку центральних органів виконавчої влади. 
8.  З боку громадян [4, с. 30].
Суб’єктами  державного  фінансового  контролю 

є  державні  фінансові  органи,  уповноважені  на  функ-
цію  контролю  за  використанням  коштів  державного 
бюджету.  Окрім  того,  до  них  входять  й  інші  суб’єкти 
суспільних  фінансових  відносин,  відносини  яких 
є  предметом перевірок  вищезазначених  органів. Тобто 
до суб’єктів можна віднести контролюючих і підконтр-
ольних суб’єктів.

Також  варто  зазначити,  що  об’єктами  державного 
фінансового контролю є результати суспільних відносин, 
які  виникають  із  приводу  формування,  розподілу,  пере-
розподілу та використання фінансових ресурсів і можуть 
бути  виражені  у  формі  надходжень,  видатків,  доходів, 
витрат, прибутку, нарахованих і сплачених податків, збо-
рів і митних платежів, наданих та отриманих позик і кре-
дитів,  валютних  цінностей  і  майна  та  інших  результатів 
діяльності підконтрольних суб’єктів.

Згідно з чинним законодавством із питань державного 
фінансового  контролю  в  Україні,  його  основними  фор-
мами є такі:

1)  аудит ефективності;
2)  фінансовий аудит;
3)  перевірка державних закупівель;
4)  інспектування (здійснюється у формі ревізії);
5)  перевірки  дотримання  податкового  та  митного 

законодавства:  а)  камеральні;  б)  документальні;  б)  фак-
тичні; в) виїзні; г) невиїзні; ґ) планові; д) позапланові;

6)  ведення  бухгалтерського  обліку  всіх  надходжень 
і витрат державного бюджету та місцевих бюджетів;

7)  фінансовий моніторинг;
8)  банківський нагляд [4, с. 39].
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В  Україні  нині  існує  досить  розвинена  система  дер-
жавного фінансового контролю. Проте, попри значну кіль-
кість  органів  державного  фінансового  контролю,  серед 
учасників  фінансових  відносин  нерідко  відбуваються 
порушення  законодавства,  які  негативно  впливають  на 
стан надходжень до державного бюджету.

Серед  таких  порушень  можна  виокремити  нецільове 
та  неефективне  використання  бюджетних  коштів,  ухи-
лення  від  виконання  податкових  зобов’язань,  неподання 
або несвоєчасне подання фінансової звітності, знищення 
документації тощо. Також досить гостро постає проблема 
корупції серед учасників вищезазначених фінансових від-
носин. У свою чергу, недосконалість бюджетної політики 
та нецільове використання коштів бюджету відносять до 
основних загроз фінансовій безпеці держави [5, с. 62–63]. 

На  нашу  думку,  задля  успішного  проведення  рефор-
мування  системи  державного  фінансового  контролю 
в Україні потрібно також враховувати закордонний досвід 
провідних  спеціалізованих  міжнародних  організацій. 
У 1953 р. при ООН створено Вищий орган контролю дер-
жавних фінансів (ІNТОSАІ), до складу якого нині входять 
170  країн-учасниць.  В  Україні  фахівці  ІNТОSАІ  беруть 
участь у роботі кількох експертних груп, надаючи методо-
логічну допомогу. Україну в ІNТОSАІ репрезентує Рахун-
кова палата [7, с. 19].

Очевидно, що для посилення ефективності державного 
фінансового контролю необхідно впроваджувати та реалі-
зовувати  перевірений  і  позитивний  досвід  європейський 
країн,  наприклад  запровадити  налагоджену  технологію 
автоматизації документальних форм контролю, розробити 
новий підхід до аудиторської діяльності, а також встано-
вити належний контроль за діяльністю державних і недер-
жавних  монополій.  З  метою  попередження,  виявлення 
та  профілактики  порушень  між  учасниками  фінансових 
відносин необхідно створити єдину базу щодо виявлення 
вищезазначених фінансових порушень, зокрема корупцій-
них, що є досить актуальним для сучасної України.

Як справедливо зазначає О.М. Костенко, оскільки осно-
вним  завданням  контролюючих  органів  стає  виявлення 
більшої  кількості  порушень  для  покращення  свого  рей-
тингу в системі органів фінансового контролю, то за такого 
підходу  до  справи  виникає  низка  небезпек,  однією  з  яких 
є  поверхневий  підхід  до  питань  [8,  с.  121].  Дослідивши 
показники ефективності державного фінансового контролю 
в Україні, можна виділити низку проблем, що стосуються 
вдосконалення системи державного фінансового контролю. 
Найголовніша  – методологічна,  яка  полягає  у  недостатній 
з’ясовності природи державного фінансового контролю.

Сьогодні  спостерігаються  спроби  штучного  об’єд-
нання внутрішнього і зовнішнього фінансового контролю, 
що,  загалом,  призводить до  зниження  ефективності  сис-
теми фінансового контролю. Зрештою все це призводить 
до  втрати  державою  контролю  над  важливою  ланкою 
фінансової  системи –  грошовими  заощадженнями,  вико-
ристанням фінансових ресурсів як інвестицій.

Для  підвищення  ролі  фінансового  контролю  в  Укра-
їні, вирішення основних проблем у державі, що пов’язані 
з цим питанням, необхідно реформувати систему держав-
ного фінансового контролю. Щодо заходів реформування, 
то можна виділити такі:

‒  удосконалення  законодавчої  та нормативно-право-
вої бази;

‒  створення й відпрацювання механізму координації 
роботи контрольних служб;

‒  дослідження  та  впровадження  позитивного  закор-
донного досвіду державного фінансового контролю [9].

Досліджуючи  питання  реформації  підходів,  механіз-
мів, процедур у цій системі, доречно розглянути найкращі 
приклади  організації  державного  фінансового  контролю 
країн Європи. Наведемо низку прикладів.

Угорщина почала реформування державного внутріш-
нього фінансового контролю ще на початку 2002 р. Тоді 
було  прийнято  відповідний  закон,  розроблено  методики 
з  внутрішнього  аудиту  та  розпочато  практичне  запрова-
дження нової професії «внутрішній аудитор». Проте екс-
перти вважають це помилковим рішенням, бо увага прак-
тично  не  приділялася  створенню  системи  внутрішнього 
контролю. Саме її дієвість і повинен оцінювати внутріш-
ній аудит. У наслідок цього служби внутрішнього аудиту 
були змушені самі будувати системи внутрішнього конт-
ролю в органах державного сектору, а не оцінювати ефек-
тивність такої системи [9]. 

В Албанії,  наприклад,  у  2003  р.  Урядом  країни  було 
прийнято  рішення  про  необхідність  реформування  сис-
теми  державного  внутрішнього  фінансового  контролю 
та  розпочато  перший  проєкт  міжнародної  підтримки 
TWINNING (Центр адаптації державної служби до стан-
дартів  Європейського  Союзу),  після  завершення  якого 
у  2005  р.  утворено  центральний  підрозділ  із  гармоніза-
ції.  Упродовж  2007–2008  рр.  було  прийнято  закони  про 
внутрішній  аудит  та  управління  бюджетною  системою. 
У  2008  р.  розпочато  другий  проєкт  TWINNING  та  при-
йнято нову Концепцію  з реформування державного вну-
трішнього  фінансового  контролю  на  термін  до  2013  р. 
І у 2009 р. почався процес практичної розбудови системи 
державних фінансів [9].

Висновки. Отже,  розглянувши  стан  фінансового 
контролю  в  Україні,  можна  стверджувати  про  приді-
лення недостатньої уваги цьому питанню в Україні для 
забезпечення  фінансової  дисципліни  в  державі.  Такий 
стан  справ  призводить  до  фінансових  порушень,  які 
стрімко  зростають протягом останніх років, що є при-
чиною  всіх  подальших  проблем  у  цій  сфері.  З  огляду 
на  вищезазначені  порушення  в  країні  наявна  потреба 
підвищення ролі державного фінансового контролю на 
етапі  розвитку  сучасної  економіки.  Істотним  недолі-
ком української  системи фінансового  контролю є його 
слабка  орієнтація  на  всі  стадії  відтворювального  про-
цесу, оскільки він охоплює насамперед локальні інтер-
еси,  не  завжди  беручи  до  уваги  необхідність  задо-
волення  потреб  суспільства  загалом.  Вирішення  цих 
проблем  може  бути  досягнуте  лише  завдяки  побудові 
якісної  системи  державного  фінансового  контролю 
в Україні на основі закордонного досвіду. 

Також доцільним є чітке розмежування оцінки дер-
жавного фінансового контролю загалом та оцінки його 
окремих форм і заходів. Вивчати його якість необхідно 
тільки  в  площині  «організація  –  здійснення  –  аналіз 
результатів».  Тобто  державний  фінансовий  контроль 
зможе  максимально  забезпечити  досягнення  мети 
фінансового політики,  тільки  коли  він  буде  ефективно 
організований,  зокрема,  шляхом  прийняття  відповід-
них  законодавчих  норм,  відповідально  та  ефективно 
здійснений  у  межах  чинного  законодавства.  Та  коли 
оцінка його результатів буде максимально деталізована 
з  метою  її швидкого  та  прозорого  здійснення, що  має 
ефективно  впливати  на  усунення  виявлених порушень 
під час його реалізації.
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КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;  

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

УДК 343.43

СИСТЕМА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ СВОБОДИ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ  
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ:  

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

SYSTEM OF CRIMES AGAINST FREEDOM, HONOR AND DIGNITY  
OF A PERSON ACCORDING TO LEGISLATION OF FOREIGN STATES:  

COMPARATIVE LEGAL RESEARCH

Андрушко А.В.,
кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри кримінального права і процесу
Ужгородського національного університету

У статті здійснено порівняльно-правове дослідження системи злочинів проти свободи, честі та гідності особи за законодавством 
зарубіжних держав. Задля цього проаналізовано кримінальне законодавство 62 держав світу, а саме: Австралії, Австрії, Азербайджану, 
Албанії, Аргентини, Бельгії, Білорусі, Болгарії, Болівії, Бразилії, Вірменії, Гватемали, Греції, Грузії, Данії, Естонії, Ізраїлю, Індії, Ірану, 
Іспанії, Італії, Казахстану, Канади, Киргизстану, Китаю, Колумбії, Республіки Корея, Куби, Латвії, Литви, Мальти, Мексики, Молдови, Нідер-
ландів, Німеччини, Норвегії, Перу, Північної Македонії, Польщі, Португалії, Росії, Румунії, Сальвадору, Сан-Марино, Сербії, Словаччини, 
Словенії, США, Таджикистану, Тунісу, Туреччини, Туркменістану, Угорщини, Федерації Боснії та Герцеговини, Фінляндії, Франції, Хорватії, 
Чехії, Чорногорії, Швейцарії, Швеції та Японії.

Встановлено, що більшість законодавців акумулює злочини проти свободи і злочини проти честі та гідності особи в різних главах (розді-
лах) кримінального закону. Розміщення вказаних діянь в межах однієї глави (розділу) КК притаманне законодавцям більшості пострадянських 
держав (зокрема, Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Латвії, Молдови, Росії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, України).

З’ясовано, що склади злочинів, які фактично посягають на свободу особи, законодавцями нерідко включаються до інших глав (роз-
ділів) КК, зокрема, про злочини проти міжнародного правопорядку, громадської безпеки, моральності.

Порівняльно-правовий аналіз засвідчив, що до злочинів проти свободи особи законодавці найчастіше відносять такі діяння: незакон-
не позбавлення свободи, викрадення людини, торгівля людьми, рабство і работоргівля, захоплення заручників, примушування, погроза. 
До вказаних злочинів різні законодавці відносять також викрадення дитини, торгівлю дітьми, примусову працю, використання дитячої 
праці, використання дитини для жебракування, підміну дитини, незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги, при-
мушування до шлюбу, насильницьке зникнення, переслідування, порушення недоторканності житла, передачу громадянина іноземній 
державі, примусове переміщення на територію іншої країни, порушення свободи пересування і вільного вибору місця проживання, ліку-
вання без згоди пацієнта, утримання паспорта тощо.

Зроблено висновок, що те чи інше коло діянь, які законодавець зараховує до посягань на свободу особи, залежить від низки фак-
торів, серед яких – специфіка тієї чи іншої країни, традиції законотворення, що у ній склалися, зміст, який вкладено законодавцем у 
розуміння сутності особистої свободи тощо.

До злочинів проти честі та гідності особи переважна більшість законодавців відносить лише образу і наклеп. Разом з тим з’ясовано, 
що в кримінальному законодавстві деяких держав вказані діяння зараховані не до злочинів проти честі та гідності, а до інших посягань.

Встановлено, що законодавці ряду держав декриміналізували образу. На сьогодні кримінальну відповідальність за вказане діяння не 
встановлює законодавство Грузії, Естонії, Італії, Канади, Киргизстану, Латвії, Литви, Мексики, Молдови, Норвегії, Росії, Румунії, Словаччини, 
США, Таджикистану, Тунісу, Туркменістану, Фінляндії, Франції, Чехії, Чорногорії та деяких інших держав. Окремі законодавці (зокрема, Грузії, 
Естонії, Киргизстану, Молдови, Норвегії, Таджикистану, Чорногорії) відмовились також від кримінальної відповідальності за наклеп.

Ключові слова: злочини проти свободи, честі та гідності особи, незаконне позбавлення свободи, викрадення людини, торгівля 
людьми, рабство і работоргівля, примушування, примушування до шлюбу, погроза, захоплення заручників, насильницьке зникнення, 
наклеп, образа.

The article presents the comparative-legal investigation of the system of crimes against freedom, honor and dignity according to the 
legislation of foreign states. For this purpose, the criminal legislation of 62 countries of the world was analyzed, namely: Albania, Argentina, 
Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Belarus, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Canada, China, Colombia, Croatia, Cuba, Czech Republic, 
Denmark, Estonia, the Federation of Bosnia and Herzegovina, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Hungary, India, Iran, 
Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Republic of Korea, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Malta, Mexico, Moldova, Montenegro, Netherlands, Northern 
Macedonia, Norway, Peru, Poland, Portugal, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Tajikistan, 
Tunisia, Turkey, Turkmenistan, USA.

It is established that most legislators accumulate crimes against freedom and crimes against the honor and dignity of a person in different 
chapters (sections) of the respective criminal codes. The placement of these actions within one chapter (section) of the respective criminal 
code is peculiar to the legislators of most post-Soviet states (in particular, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Latvia, Moldova, Russia, Tajikistan, 
Turkmenistan, Uzbekistan, Ukraine).

It was found that the crimes that effectively infringe on the freedom of the person are often included by legislators to other chapters (sections) 
of the respective criminal codes, in particular, to sections on crimes against international law, public security, morality.

The comparative legal analysis shows that the legislators most often include to crimes against freedom of persons such crimes as: 
illegal deprivation of liberty, the kidnapping of a child, the kidnapping of an adult, trafficking in human beings, slave-owning and slavery, 
hostage-taking, coercion, threat. Various lawmakers also include to these crimes such crimes as trafficking in children, forced labor, use 
of child labor, use of a child for begging, substitution of a child, unlawful placement in a psychiatric care facility, coercion to marriage, 
enforced disappearance, persecution, violations of the home inviolability, transfer of a citizen to another state, forced transfer to the territory 
of another country, violation of freedom of movement and free choice of place of residence, treatment without the consent of the patient, 
holding a passport, etc. 
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It is concluded that the particular list of actions that the legislator refers to as encroachments against the freedom of a person depends on 
a number of factors, among which are the specifics of a country, the tradition of lawmaking in it, the way legislator understands the essence of 
personal freedoms, etc.

The vast majority of lawmakers consider only insult and defamation as crimes against the honor and dignity of a person. At the same time, 
it was found that in the criminal law of some states, these acts are not considered as crimes against honor and dignity, but as other offences.

It has been established that the legislators of several states have decriminalized the insult. At present, the laws of Canada, Czech Republic, 
Georgia, Estonia, Finland, France, Italy, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Mexico, Moldova, Montenegro, Norway, Russia, Romania, Slovakia, 
Tajikistan, Tunisia, Turkmenistan, the United States and some other states do not define criminal liability for the said act. Lawmakers in some 
countries (including Estonia, Georgia, Kyrgyzstan, Moldova, Montenegro, Norway, Tajikistan) also waived criminal liability for defamation.

Key words: crimes against freedom, honor and dignity, unlawful deprivation of liberty, kidnapping, trafficking in human beings, slave-owning 
and slavery, coercion, coercion to marriage, threat, hostage-taking, enforced disappearance, defamation, insult.

Постановка проблеми.  Значення  порівняльно-пра-
вових досліджень, в тому числі й у галузі кримінального 
права, переоцінити складно. Завдяки вивченню криміналь-
ного законодавства зарубіжних держав можна виявити як 
переваги,  так  і  недоліки  національного  законодавства, 
запозичити  кращий  досвід  для  удосконалення  чинного 
Кримінального кодексу (далі – КК) України. Не є винят-
ком  й  аналіз  зарубіжного  досвіду  кримінально-правової 
протидії злочинам проти свободи, честі та гідності особи.

Стан дослідження теми. Актуальні проблеми відпо-
відальності  за  злочини  проти  свободи,  честі  та  гідності 
особи розглядалися в працях В.І. Борисова, О.О. Володі-
ної, Д.О. Калмикова, В.А. Козака, Я.Г. Лизогуба, О.С. Нау-
мової, А.М. Орлеана, В.М. Підгородинського, А.С. Полі-
тової,  М.І.  Хавронюка  та  інших  дослідників.  Віддаючи 
належне  напрацюванням  вказаних  науковців,  зазначимо, 
що зарубіжний досвід кримінально-правової протидії роз-
глядуваним посяганням досліджений недостатньо.

Мета статті –  здійснити  порівняльно-правове  дослі-
дження системи злочинів проти свободи, честі та гідності 
особи за законодавством зарубіжних держав.

Виклад основного матеріалу.  Автором  проаналізо-
вано кримінальне законодавство 62 держав світу, зокрема: 
Австралії [1], Австрії [2], Азербайджану [3], Албанії [4], 
Аргентини [5], Бельгії [6], Білорусі [7], Болгарії [8], Болі-
вії [9], Бразилії [10], Вірменії [11], Гватемали [12], Греції 
[13], Грузії [14], Данії [15], Естонії [16], Ізраїлю [17], Індії 
[18],  Ірану  [19],  Іспанії  [20],  Італії  [21], Казахстану  [22], 
Канади [23], Киргизстану [24], Китаю [25], Колумбії [26], 
Республіки Корея [27], Куби [28], Латвії [29], Литви [30], 
Мальти  [31],  Мексики  [32],  Молдови  [33],  Нідерландів 
[34], Німеччини  [35], Норвегії  [36], Перу  [37], Північної 
Македонії  [38],  Польщі  [39],  Португалії  [40],  Росії  [41], 
Румунії  [42],  Сальвадору  [43],  Сан-Марино  [44],  Сербії 
[45],  Словаччини  [46],  Словенії  [47],  США  [48],  Таджи-
кистану [49], Тунісу [50], Туреччини [51], Туркменістану 
[52], Угорщини [53], Федерації Боснії та Герцеговини [54], 
Фінляндії [55], Франції [56], Хорватії [57], Чехії [58], Чор-
ногорії  [59], Швейцарії  [60], Швеції  [61]  та Японії  [62]. 
Завдяки  цьому  вдалося  охопити  кримінальне  законодав-
ство  держав,  котрі  репрезентують  різні  типи  правових 
систем  сучасного  світу  (романо-германський,  англо-аме-
риканський,  змішаний,  релігійний  і  традиційний).  При 
цьому основний акцент зроблено на законодавстві держав, 
що належать до романо-германської правової системи, до 
якої нині прийнято відносити й Україну.

Здійснений  порівняльно-правовий  аналіз  засвідчує, 
що більшість законодавців акумулює злочини проти сво-
боди і злочини проти честі та гідності особи в різних гла-
вах  (розділах)  кримінального  закону.  Розміщення  вказа-
них діянь в межах однієї глави (розділу) КК притаманне 
законодавцям більшості пострадянських держав (зокрема, 
Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Латвії, Молдови, Росії, 
Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, України).

Законодавці, котрі виокремлюють злочини проти сво-
боди особи в самостійну групу кримінально караних діянь, 
здебільшого  концентрують  їх  в  главі  (розділі)  «Злочини 
проти особистої  свободи»  (кримінальні кодекси Албанії, 
Болівії, Бразилії, Гватемали, Греції, Данії,  Італії, Киргиз-
стану, Куби, Литви, Нідерландів, Німеччини, Португалії, 

Румунії, Сальвадору, Угорщини, Фінляндії, Хорватії) або 
ж в главі (розділі) «Злочини проти свободи» (кримінальні 
кодекси Австрії, Аргентини, Естонії, Іспанії, Польщі, Сан-
Марино, Туреччини).

Назва структурних частин кримінальних законів ряду 
держав, в яких розміщені  злочини проти свободи особи, 
подібна  до  зазначених  вище.  Так,  в  КК Франції  вказані 
злочини  включені  до  глави  «Про  посягання  на  свободу 
особи», в КК Швейцарії – до розділу «Злочини і проступки 
проти свободи», в КК Тунісу – до розділу «Про втручання 
в особисту свободу». В деяких зарубіжних кримінальних 
законах глави (розділи), у яких сконцентровано відповідні 
посягання, включають в себе не тільки посягання на сво-
боду  особи,  а  й  інші  діяння. У  зв’язку  з  цим  назви  цих 
глав (розділів) відображають вказану особливість. Напри-
клад,  глава  4 КК Швеції  має  назву  «Про  злочини  проти 
свободи  і  спокою»,  глава 24 КК Норвегії  – «Захист осо-
бистої свободи та спокою», глава 15 КК Північної Маке-
донії,  глава  XVII  КК  Федерації  Боснії  та  Герцеговини 
і глава 15 КК Чорногорії – «Злочини проти свободи і прав 
людини  та  громадянина»,  глава  IV  КК  Бельгії  –  «Про 
посягання на особисту свободу і недоторканність житла, 
вчинені приватними особами», глава ІІ КК Чехії – «Карні 
діяння  проти  свободи  та  права  на  охорону  особистості, 
приватності, таємниці листування» (глава поділена на дві 
відповідні  частини),  глава 2 КК Словаччини – «Злочини 
проти свободи і людської гідності» (глава поділена на дві 
відповідні частини).

Подекуди законодавці не виокремлюють злочини проти 
свободи  особи,  включаючи  їх  в  більш широкі  за  змістом 
структурні  частини  кримінальних  законів.  Приміром,  
в КК Грузії і КК Словенії посягання на свободу особи аку-
мульовані в главі «Злочини проти прав і свобод людини», 
в КК Сербії – в главі «Злочинні діяння проти прав і свобод 
людини  і  громадянина», в КК Казахстану – в  главі «Кри-
мінальні  правопорушення  проти  особи»,  в  КК  Китаю  – 
в главі «Злочини проти прав людини і демократичних прав 
громадян»,  в КК Канади  –  в  главі  «Злочини проти  особи 
та репутації», в КК Ірану – в розділі «Злочини проти особи 
і неповнолітніх», в КК Індії – в главі «Злочини проти люд-
ського  тіла». Водночас нерідко  законодавці, формулюючи 
назву  відповідної  глави  (розділу),  навпаки,  намагаються 
максимально  конкретизувати  коло  тих  діянь,  які  в  ній 
(у  ньому)  сконцентровані.  Так,  наприклад,  в  КК  Болгарії 
злочинам проти свободи особи законодавець відводить три 
розділи – розділ IV «Викрадення та незаконне ув’язнення», 
розділ V «Примушування» і розділ ІХ «Торгівля людьми», 
в  КК  Республіки  Корея  –  аж  чотири  глави  (глава  ХХІХ 
«Злочини,  пов’язані  з  незаконним  арештом  і  незаконним 
ув’язненням»,  глава  ХХХ  «Злочини,  пов’язані  із  заляку-
ванням»,  глава  ХХХІ  «Злочини,  пов’язані  з  викраденням 
людей», глава ХХХVIІ «Злочини, які стосуються перешко-
джання іншій особі у використанні її права»). Подібний під-
хід має місце також в КК Японії, де злочинам проти свободи 
особи законодавець відводить три глави (глава XXXI «Зло-
чини незаконного захоплення та ув’язнення», глава ХХХІІ 
«Злочини залякування», глава ХХІІІ «Злочини викрадення 
та купівлі чи продажу людських істот»).

Варто  також  зауважити,  що  склади  злочинів,  які 
фактично  посягають  на  свободу  особи,  законодавцями 
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нерідко  включаються  до  інших  глав  (розділів),  зокрема, 
про  злочини проти міжнародного правопорядку,  громад-
ської безпеки, моральності.

Система  злочинів  проти  свободи  особи  у  законодав-
стві  зарубіжних  держав  є  надзвичайно  різноманітною. 
Здійснений  порівняльно-правовий  аналіз  засвідчує,  що 
до  вказаних  злочинів  законодавці  найчастіше  відносять: 
незаконне позбавлення свободи, викрадення людини, тор-
гівлю людьми, рабство і работоргівлю, захоплення заруч-
ників, примушування, погрозу.

Відповідальність за незаконне позбавлення свободи 
передбачають  кримінальні  закони фактично  усіх  держав 
світу,  зокрема:  Австрії  (§  99),  Азербайджану  (ст.  145), 
Албанії  (ст.  110),  Аргентини  (ст.ст.  141,  142,  144  bis), 
Бельгії  (ст.ст.  434–438  bis),  Білорусі  (ст.  183),  Болгарії 
(ст.  142а),  Болівії  (ст.  292),  Бразилії  (ст.  148),  Вірменії 
(ст. 133), Гватемали (ст.ст. 203, 204), Греції (ст. 325), Грузії 
(ст. 143), Данії (§ 261), Естонії (ст. 136), Ізраїлю (ст. 377), 
Індії  (ст.ст.  339–348),  Ірану  (ст.  621),  Іспанії  (ст.  163), 
Італії  (ст.ст. 606, 607), Казахстану  (ст. 126), Киргизстану 
(ст. 172), Китаю (ст. 238), Колумбії (ст.ст. 174–177), Респу-
бліки Корея (ст.ст. 276–282), Куби (ст. 333), Латвії (ст. 152), 
Литви  (ст.  146),  Мексики  (ст.  364),  Молдови  (ст.  166), 
Нідерландів  (ст.  282),  Німеччини  (§  239),  Норвегії  (ст.
ст. 254, 255), Перу (ст. 152), Північної Македонії (ст. 140), 
Польщі (ст. 189), Португалії (ст. 158), Росії (ст. 127), Руму-
нії (ст. 205), Сальвадору (ст. 148), Сербії (ст. 63), Словач-
чини  (§ 182), Словенії  (ст.  133), Таджикистану  (ст.  131), 
Тунісу  (ст.  250),  Туреччини  (ст.  109),  Туркменістану 
(ст. 129), Угорщини (ст. 194), Узбекистану (ст. 138), Феде-
рації Боснії та Герцеговини (ст. 179), Фінляндії (ст.ст. 1, 2  
глави  25),  Франції  (ст.  224-1),  Хорватії  (ст.  136),  Чехії 
(ст. 170), Чорногорії (ст. 162), Швейцарії (ст.ст. 183, 184), 
Швеції (ст. 2 глави 4), Японії (ст.ст. 220, 221).

Варто зауважити, що окремі законодавці передбачають 
відповідальність  не  лише  за  умисне  незаконне  позбав-
лення свободи, а й за незаконне позбавлення свободи, вчи-
нене з необережності (зокрема, Данії (ч. 3 § 261), Нідер-
ландів (ст. 283) і Фінляндії (ст. 6 глави 25)).

Поширеним діянням проти особистої свободи є також 
викрадення людини.  Відповідальність  за  вказане  пося-
гання  (в  тому  числі  й  за  викрадення  людини,  вчинене 
з  певною  метою)  встановлена  кримінальним  законо-
давством  Австрії  (§§  100–102),  Азербайджану  (ст.  144), 
Албанії  (ст.ст.  109,  109/а), Аргентини  (ст.  142  bis),  Біло-
русі (ст. 182), Болгарії (ст. 142), Вірменії (ст. 131), Греції 
(ст. 322), Ізраїлю (ст.ст. 369, 371–374, 374алеф, 375), Індії 
(ст.ст.  359–369),  Іспанії  (ст.  164),  Італії  (ст.  605),  Казах-
стану  (ст.  125),  Канади  (ст.  279),  Киргизстану  (ст.  170), 
Китаю (ст.ст. 239, 240), Колумбії  (ст.ст. 168–171), Респу-
бліки  Корея  (ст.ст.  288,  289,  291),  Латвії  (ст.  153), Мол-
дови  (ст. 164), Нідерландів  (ст. 278), Німеччини  (§§ 234, 
239а), Північної Македонії (ст. 141), Португалії (ст. 161), 
Росії  (ст.  126),  Сальвадору  (ст.  149),  Сан-Марино  (ст.
ст. 169, 176), Сербії (ст. 64), Словаччини (§ 186), Словенії 
(ст. 134), США (§ 1201), Таджикистану (ст. 130), Туркме-
ністану (ст.ст. 126, 127), Угорщини (ст. 190), Узбекистану 
(ст. 137), Федерації Боснії та Герцеговини (ст. 180), Хор-
ватії  (ст.  137), Чехії  (ст.  172), Чорногорії  (ст.  164), Шве-
ції (ст. 1 глави 4), Японії (ст.ст. 224–229) та інших держав 
світу.  Якщо  одні  законодавці  виокремили  викрадення 
людини в самостійний склад (а то й у кілька самостійних 
складів),  то  деякі  інші  об’єднали  вказане  діяння  і  неза-
конне позбавлення свободи в єдине ціле, згадавши, утім, 
про  викрадення  людини  при  формулюванні  диспозиції 
відповідної  норми  (таким  є  підхід  законодавців Бразилії 
(ст. 148), Ірану (ст. 621), Норвегії (ст. 254), Тунісу (ст. 250), 
Франції  (ст. 224-1), Швейцарії  (ст. 183)). Окремі ж  зако-
нодавці  (наприклад, Болівії, Данії, Естонії, Куби, Литви, 
Мексики,  Польщі,  Туреччини)  взагалі  не  згадують  про 
викрадення людини як про злочин проти свободи особи, 

виходячи,  вочевидь,  з  того,  що  стаття  про  незаконне 
позбавлення свободи охоплює й вказане посягання.

Необхідно також зазначити, що законодавці ряду держав 
(зокрема, Австрії, Ізраїлю, Індії, Китаю, Республіки Корея, 
Нідерландів,  Німеччини,  Сан-Марино,  Японії)  передба-
чають одразу декілька різновидів викрадення людини, що 
засвідчує  поширеність  казуального  підходу  до  конструю-
вання  відповідних  норм.  Так,  наприклад,  КК  Німеччини 
встановлює відповідальність за викрадення людей (§ 234), 
викрадення неповнолітніх (§ 235) та викрадення людей  із 
метою вимагання  (§  239а). В КК Республіки Корея  виок-
ремлено цілу главу ХХХІ, присвячену різноманітним видам 
вказаного посягання. Стаття 287 цього кодексу передбачає 
відповідальність  за  викрадення  неповнолітньої  дитини, 
ст. 288 – за викрадення людини і продаж її з метою отри-
мання доходу, ст. 289 – за викрадення людини і продаж її для 
транспортування в іноземну державу, ст. 290 – за готування 
або змову з метою вчинення викрадення людини і продаж 
її  для  транспортування  в  іноземну  державу,  ст.  291  –  за 
викрадення людини з метою одруження, ст. 292 – за при-
ховування  викраденої  людини  тощо.  Подібним  є  підхід 
японського  законодавця.  Надзвичайне  різноманіття  видів 
розглядуваного  діяння  характерне  й  для  ізраїльського 
законодавства.  Закон про кримінальне право  Ізраїлю вио-
кремлює  такі  самостійні  склади:  викрадення  (ст.  369), 
переміщення  людини  за  межі  кордонів  країни  (ст.  370), 
викрадення з метою позбавлення свободи (ст. 371), викра-
дення з метою умисного вбивства або вимагання (ст. 372), 
викрадення з-під опіки (ст. 373), викрадення з метою запо-
діяння тяжкого тілесного ушкодження (ст. 374), викрадення 
з  метою  торгівлі  людьми  (ст.  374  алеф),  переховування  
викраденого (ст. 375)).

Варто  також  зауважити,  що  поширеним  явищем 
є  виокремлення  поряд  зі  складом  викрадення  людини 
самостійного  складу  викрадення дитини.  При  цьому 
різними є підходи до визначення об’єкта, на який посягає 
таке діяння. До злочинів проти свободи особи викрадення 
дитини  відносять,  зокрема,  законодавці  Австрії  (§  101), 
Аргентини  (ст.  146),  Греції  (ст.  324),  Ізраїлю  (ст.  373), 
Індії (ст.ст. 361, 363А, 369), Канади (ст.ст. 280–283), Рес-
публіки Корея (ст. 287), Молдови (ст. 164-1), Нідерландів  
(ст.ст. 279, 281), Німеччини (§ 235), Норвегії (ст. 261), США 
(§ 1204), Фінляндії (ст. 5(а) глави 25) та Японії (ст. 224). 
Водночас інші законодавці викрадення дитини відносять 
до злочинів, що посягають на порядок сімейних відносин 
та інтереси дітей. Такою, зокрема, є позиція законодавців 
Австрії  (§  195),  Албанії  (ст.  127),  Бельгії  (ст.  428),  Бол-
гарії  (ст.  185), Болівії  (ст.  246), Голландії  (ст.  279), Данії 
(§ 215), Естонії (ст. 172), Ізраїлю (ст. 367), Ірану (ст. 631), 
Іспанії (ст. 225-1), Китаю (ст. 262), Литви (ст. 156), Мальти 
(ст. 210), Північної Македонії (ст. 198), Польщі (ст. 211), 
Португалії (ст. 249), Сербії (ст. 116), Словаччини (§ 209), 
Словенії  (ст.  190),  Туреччини  (ст.  234),  Федерації  Бос-
нії  та  Герцеговини  (ст.  217),  Чехії  (ст.  200),  Чорного-
рії  (ст.  217), Швейцарії  (ст.  220), Швеції  (ст.  4  глави  7) 
та інших держав. У кримінальному законодавстві Австрії 
та Ізраїлю, таким чином, передбачено дві статті про викра-
дення дитини – одна у главі (розділі) про злочинні діяння 
проти свободи особи, друга – у главі (розділі) про злочини 
проти  сім’ї  та неповнолітніх  (у  вказаних кодексах назви 
відповідних структурних частин різняться). У цьому кон-
тексті варто зауважити, що описування ознак викрадення 
дитини  як  злочину  проти  свободи  особи  і  як  злочину 
проти інтересів сім’ї та неповнолітніх здебільшого дещо 
відрізняється. Зокрема, законодавці, котрі виділяють вка-
зане діяння в системі злочинів проти сім’ї та неповноліт-
ніх, нерідко віддають перевагу такому формулюванню як 
«відведення дитини від батьків», поєднують вказане пося-
гання в одній статті із такими діяннями, як переховування 
дитини,  сприяння втечі дитини від батьків  і  т.  ін.  Заува-
жимо  також,  що  більшість  законодавців  не  виокремлює  
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в  якості  викрадення  дитини  заволодіння  нею  одним  із 
батьків чи іншим близьким родичем. Однак трапляються 
й винятки. Так, в КК Молдови встановлено відповідаль-
ність за викрадення неповнолітнього близькими родичами 
(ст.  164-1).  У  КК  Литви  виокремлено  привілейований 
склад викрадення батьком, матір’ю чи близьким родичем 
своєї  малолітньої  дитини  чи  малолітньої  дитини  своїх 
близьких родичів з дитячого закладу або ж в особи, у якої 
дитина законно проживала (ч. 2 ст. 156).

Більшість  законодавців  передбачає  кримінальну  від-
повідальність за таке діяння як торгівля людьми. Однак 
підходи  до  місця  цього  злочину  в  структурі  Особливої 
частини  кримінального  законодавства  суттєво  різняться. 
До злочинів проти свободи особи (як варіант – проти сво-
боди, честі та гідності особи) торгівлю людьми відносять 
законодавці  Австрії  (§  104а),  Азербайджану  (ст.  144-1), 
Албанії  (ст.  110/а),  Аргентини  (ст.ст.  145  bis,  145  ter), 
Білорусі (ст. 181), Бразилії (ст. 149-А), Вірменії (ст. 132), 
Греції  (ст.  323А),  Данії  (§  262а),  Естонії  (ст.  133),  Ізра-
їлю  (ст.  377алеф),  Італії  (ст.  601), Киргизстану  (ст.  171), 
Колумбії  (ст.  188),  Латвії  (ст.ст.  154-1,  154-2),  Литви 
(ст. 147), Молдови (ст. 165), Нідерландів (ст. 273f), Німеч-
чини  (§§ 232, 233, 233а), Норвегії  (ст.ст. 257, 258), Перу 
(ст.ст. 153, 153-А), Польщі (ст. 189а), Португалії (ст. 160), 
Росії (ст. 127-1), Сан-Марино (ст. 168), Словаччини (§ 179), 
Таджикистану (ст. 130-1), Туркменістану (ст. 129-1), Угор-
щини (ст. 192), Узбекистану (ст. 135), Фінляндії (ст.ст. 3, 
3(а) глави 25), Чехії (ст. 168), Швейцарії (ст. 182), Швеції 
(ст. 1а глави 4).

Подібним  за  своєю  суттю  є  підхід  й  деяких  інших 
законодавців.  Так,  корейський  законодавець  відніс  роз-
глядуване посягання до злочинів, пов’язаних з викраден-
ням людей (ст. 289), румунський – включив його в главу 
з  назвою  «Торгівля  людьми  та  експлуатація  уразливих 
осіб» (ст. 210), американський – в розділ «Пеонаж, рабство 
і торгівля людьми» (§ 1590), австралійський (ст.ст. 271.2, 
271.3,  271.5,  271.6)  і  болгарський  (ст.ст.  159а–159г)  – 
в  розділ  «Торгівля  людьми»,  японський  –  в  главу  «Зло-
чини викрадення та купівлі чи продажу людських  істот» 
(ст. 226-2). В КК Грузії вказане діяння включено до глави 
про злочини проти прав і свобод людини (ст. 143-1), в КК 
Казахстану – до глави, яка об’єднує кримінальні правопо-
рушення проти особи  (ст.  128),  в КК Канади –  до  глави 
«Злочини  проти  особи  та  репутації»  (ст.  279.01),  в  КК 
Китаю – до глави про злочини проти прав людини і демо-
кратичних прав громадян (ст.ст. 240, 241), в КК Індії – до 
глави «Злочини проти людського тіла» (ст.ст. 370–373).

Разом з тим у зарубіжному законодавстві трапляються 
й  інші  підходи  до  визначення  об’єкта  розглядуваного 
посягання.

З  точки  зору  деяких  законодавців,  торгівля  людьми 
посягає  передовсім  на  міжнародний  правопорядок.  Так, 
в  КК  Північної  Македонії  відповідна  стаття  (ст.  418-а) 
розміщена  в  розділі  «Злочини  проти  людства  і  міжна-
родного права»), в кримінальному законодавстві Австра-
лії  (ст.  270.7),  Сальвадору  (ст.ст.  367–367-С)  і  Слове-
нії  (ст.  113)  –  у  главі  (розділі)  «Злочинні  діяння  проти 
людства»,  в  КК  Хорватії  (ст.  106)  –  у  розділі  «Злочини 
проти  людства  та  людської  гідності»,  в  КК  Чорногорії 
(ст.  444)  –  в  розділі  «Злочини  проти  людства  та  інших 
цінностей, захищених міжнародним правом», в КК Туреч-
чини (ст. 80) – в главі «Міжнародні злочини».

Оригінальним  є  підхід  болівійського  (ст.  281  Bis) 
та  іспанського  (ст. 177-1)  законодавців, котрі статтю про 
відповідальність  за  торгівлю людьми розмістили в окре-
мому розділі з назвою «Про торгівлю людьми».

Зауважимо  також, що  в  законодавстві  деяких  держав 
відсутній  єдиний  склад  торгівлі  людьми.  Приміром,  КК 
Німеччини  включає  кілька  статей,  спрямованих  на  про-
тидію  вказаному  посяганню:  у  §  232  встановлено  від-
повідальність  за  торгівлю  людьми  з  метою  сексуальної 

експлуатації, у § 233 – за торгівлю людьми з метою екс-
плуатації у вигляді робочої сили, у § 233а – за сприяння 
торгівлі  людьми,  у  §  236 –  за  торгівлю дітьми. У цьому 
контексті  необхідно  також  зазначити,  що  поширеним 
явищем  є  виокремлення  в  кримінальному  законодав-
стві самостійної статті про відповідальність за торгівлю 
дітьми.  При  цьому  одні  законодавці  (зокрема, Мексики  
(ст.ст. 366 Ter, 366 quáter) і Німеччини (§ 236)) зараховують 
вказане посягання до злочинів проти свободи особи, другі 
(зокрема, Грузії (ст. 143-2), Канади (ст. 279.011) і Мальти 
(ст. 248D)) – до злочинів проти прав і свобод людини, треті 
(зокрема, Албанії (ст. 128/b), Вірменії (ст. 168), Казахстану 
(ст. 135), Литви (ст. 157), Молдови (ст. 206), Перу (ст. 147), 
Таджикистану  (ст. 167), Хорватії  (ст. 174)) – до злочинів 
проти  сім’ї  та  неповнолітніх,  четверті  (зокрема,  Північ-
ної Македонії (ст. 418-d) і Чорногорії (ст. 445)) – до зло-
чинів  проти  людства  і  міжнародного  права.  Румунський 
законодавець включив вказане діяння до глави VII «Тор-
гівля  людьми  та  експлуатація  уразливих  осіб»  (ст.  211), 
американський – в розділ 77 «Пеонаж, рабство і торгівля 
людьми» (§ 1591), австралійський – в розділ 271 «Торгівля 
людьми»  (ст.ст. 271.4, 271.7). В Пенітенціарному кодексі 
Естонії містяться  дві  статті  про  відповідальність  за  тор-
гівлю дітьми: перша (ст. 173 «Купівля-продаж дитини») – 
у  розділі,  який  об’єднує  винні  діяння  проти  сім’ї,  друга 
(ст. 175 «Торгівля людьми з метою використання неповно-
літнього») – у розділі, в якому акумульовані винні діяння 
проти неповнолітніх.

Деякі  законодавці  виокремлюють  також  діяння, 
пов’язані з торгівлею людьми.  Так,  наприклад,  в  кри-
мінальних  кодексах  Азербайджану  (ст.  144-3)  і  Канади 
(ст. 279.03) міститься стаття про відповідальність за неза-
конні  дії  з  документами  з метою  торгівлі  людьми,  в КК 
Білорусі  –  за  незаконні  дії,  спрямовані  на  працевлашту-
вання  громадян  за  кордоном  (ст.  187),  в  кримінальних 
кодексах  Албанії  (ст.  110/b),  Грузії  (ст.  143-3),  Канади 
(ст. 279.02), Литви (ст. 147-2), Молдови (ст. 165-1) і Руму-
нії  (ст.  216)  –  за  користування  результатами  праці  чи 
послугами осіб, які стали жертвами торгівлі людьми, в КК 
Китаю – за перешкоджання шляхом насильства та погроз 
звільненню куплених жінки або дитини співробітниками 
державних органів (ст. 242) тощо.

Чимало  законодавців  передбачили  спеціальні  норми 
про кримінальну відповідальність  за рабство і работор-
гівлю.  При  цьому  місце  зазначених  норм  в  Особливій 
частині проаналізованих кримінальних законів визначено 
по-різному. Якщо в законодавстві одних держав (зокрема, 
Аргентини (ст. 140), Австрії (§ 104), Білорусі (ст. 181-1), 
Болівії (ст. 291), Бразилії (ст. 149), Ізраїлю (ст. 375алеф), 
Італії (ст.ст. 600, 602), Киргизстану (ст. 173), Нідерландів 
(ст.ст.  274–277),  Молдови  (ст.  167),  Норвегії  (ст.ст.  259, 
260),  Португалії  (ст.  159),  Росії  (ст.  127-2),  Сан-Марино 
(ст.ст. 167, 168)) рабство і работоргівля віднесені до зло-
чинів проти свободи особи, то в інших (зокрема, Австралії 
(ст.  270.3),  Азербайджану  (ст.  106),  Північної Македонії 
(ст. 418), Словенії (ст. 112), Хорватії (ст. 105), Чорногорії 
(ст.  446))  –  до  посягань  на  міжнародний  правопорядок. 
В  КК  Індії  стаття  про  работоргівлю  (ст.  371)  включена 
до  глави  «Злочини  проти  людського  тіла».  Румунський 
законодавець статтю про рабство і работоргівлю (ст. 209) 
розмістив в окремій главі «Торгівля людьми та експлуата-
ція уразливих осіб», американський – в розділі «Пеонаж, 
рабство  і  торгівля  людьми»  (§§  1582,  1583,  1585–1588). 
Білоруський законодавець розглядуване посягання кримі-
налізував двічі: в главі 22 «Злочини проти особистої сво-
боди, честі  та  гідності»  (ст. 181-1)  і  в  главі 17 «Злочини 
проти миру і безпеки людства», де «обернення в рабство» 
є  однією  з  альтернативних  ознак  об’єктивної  сторони 
складу «Злочини проти безпеки людства» (ст. 128).

Порівняльно-правовий  аналіз  засвідчив,  що  в  кримі-
нальному  законодавстві  різних  держав  світу  відсутній 
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єдиний підхід до криміналізації вказаних посягань. Одні 
законодавці  (зокрема,  Білорусі  (ст.  181-1),  Киргизстану 
(ст.  173),  Росії  (ст.  127-2))  встановили  відповідальність 
виключно за використання рабської праці, другі (зокрема, 
Аргентини  (ст.  140),  Болівії  (ст.  291),  Бразилії  (ст.  149), 
Ізраїлю  (ст.  375  алеф),  Молдови  (ст.  167))  –  винятково 
за  обернення  людини  в  рабство  або  в  стан,  аналогічний 
до рабства, а також за тримання  її в таких умовах, треті 
(зокрема, Індії (ст. 371)) – виключно за торгівлю рабами, 
четверті  (зокрема,  Австралії  (ст.  270.3),  Австрії  (§  104),  
Італії  (ст.ст.  600,  602),  Португалії  (ст.  159),  Румунії 
(ст.  209),  Сан-Марино  (ст.ст.  167,  168))  криміналізували 
обернення людини в рабство чи тримання її в рабстві або 
в  іншому  подібному  стані,  а  також  работоргівлю,  п’яті 
(зокрема, Нідерландів (ст.ст. 274–277)) – встановили від-
повідальність за работоргівлю і перевезення рабів, шості 
(зокрема,  Азербайджану  (ст.  106),  Норвегії  (ст.ст.  259, 
260),  Північної  Македонії  (ст.  418),  Словенії  (ст.  112),  
США (§§ 1582, 1583, 1585–1588), Хорватії (ст. 105), Чор-
ногорії  (ст.  446)  –  окрім  обернення  в  рабство  і  работор-
гівлі,  передбачили  відповідальність  також  за  посеред-
ництво у работоргівлі, підбурювання до такої діяльності 
та перевезення обернених в рабство осіб.

Деякі  законодавці  серед  злочинів  проти  особистої 
свободи виокремили примусову працю. Такою є позиція 
законодавців Азербайджану (ст. 144-2),  Ізраїлю (ст. 376), 
Литви (ст. 147-1), Молдови (ст. 168), Туреччини (ст. 117), 
Угорщини  (ст.  193), Швеції  (ст.  1b  глави 4). Румунський 
законодавець  статтю  про  відповідальність  за  приму-
сову працю (ст. 212) розмістив в окремій главі «Торгівля 
людьми та експлуатація уразливих осіб», американський – 
в розділі «Пеонаж, рабство  і  торгівля людьми»  (§ 1589), 
австралійський  –  в  розділі  «Рабство  і  злочини,  подібні 
до  рабства»  (ст.  270.6А),  китайський  –  в  главі  «Злочини 
проти  прав  людини  і  демократичних  прав  громадян» 
(ст. 244),  індійський – в главі «Злочини проти людського 
тіла» (ст. 374).

Різними  є  підходи  законодавців  стосовно  визначення 
місця в системі Особливої частини КК такого посягання як 
використання дитячої праці. Так, в кримінальних кодек-
сах Аргентини (ст. 148 bis)  і Швеції  (ст. 1b глави 4) вка-
зане діяння віднесено до  злочинів проти свободи особи, 
в КК Угорщини (ст. 209) воно включене до глави, в якій 
сконцентровано злочини проти дітей та сім’ї, в КК Мальти 
(ст. 248DB) – до підрозділу «Торгівля людьми», включе-
ного  до  глави  «Злочини  проти  особи»,  в КК Республіки 
Корея (ст. 274) – до глави «Злочини, пов’язані з відмовою 
і поганим поводженням».

Окремі законодавці до злочинів проти особистої сво-
боди  зараховують використання дитини для жебраку-
вання.  Такою,  зокрема,  є  позиція  італійського  законо-
давця  (ст.  600  octies).  Румунський  законодавець  статтю 
про відповідальність за вказане посягання (ст. 215) розміс-
тив в  главі  «Торгівля людьми та  експлуатація уразливих 
осіб», турецький – в розділі «Злочини проти громадської 
моралі»  (ст.  229),  болгарський –  в  главі  «Злочини проти 
шлюбу, сім’ї та молоді» (ст. 189), колумбійський – в роз-
ділі «Злочини проти сім’ї» (ст. 231).

В  кримінальному  законодавстві  України  і  Туркме-
ністану  стаття  про  відповідальність  за  підміну дитини 
міститься  в  розділі  (в  КК  Туркменістану  –  в  главі),  що 
об’єднує  злочини  проти  волі,  честі  та  гідності  особи. 
Натомість в абсолютній більшості кримінальних кодексів 
зарубіжних держав  відповідна  стаття  включена до  глави 
(або розділу), що об’єднує злочинні посягання проти сім’ї 
та  неповнолітніх.  Йдеться,  зокрема,  про  кримінальне 
законодавство  Австрії  (§  200),  Азербайджану  (ст.  172), 
Албанії  (ст.  128,  ст.  128/а),  Аргентини  (ст.  139),  Бель-
гії  (ст.  363),  Білорусі  (ст.  180),  Болгарії  (ст.  184),  Брази-
лії (ст. 242), Вірменії (ст. 167), Гватемали (ст. 239), Грузії 
(ст. 174), Естонії (ст. 174), Ірану (ст. 631), Іспанії (ст. 220), 

Казахстану  (ст.  136),  Киргизстану  (ст.  183),  Колумбії 
(ст. 238), Куби (ст. 365), Латвії  (ст. 167), Литви (ст. 156), 
Німеччини  (§  169),  Перу  (ст.  145),  Північної  Македонії 
(ст. 199), Росії (ст. 153), Сальвадору (ст. 196), Сан-Марино 
(ст. 230), Сербії (ст. 117), Словенії (ст. 189), Таджикистану 
(ст. 171), Туреччини (ст. 231), Угорщини (ст. 213), Узбекис-
тану (ст. 124), Федерації Боснії та Герцеговини (ст. 218), 
Фінляндії  (ст.  2  глави  18), Хорватії  (ст.  175),  Чорногорії 
(ст. 218), Швеції (ст. 3 глави 7).

Самостійний склад незаконного поміщення в заклад 
з надання психіатричної допомоги  (законодавче  фор-
мулювання  зазначеного  діяння,  зрозуміло,  різниться) 
передбачений  в  кримінальних  кодексах  Азербайджану 
(ст.  146),  Білорусі  (ст.  184),  Вірменії  (ст.  134),  Грузії 
(ст.  149),  Казахстану  (ст.  127),  Киргизстану  (ст.  174),  
Латвії (ст. 155), Молдови (ст. 169), Таджикистану (ст. 133), 
Росії  (ст.  128),  Туркменістану  (ст.  131).  При  цьому  КК 
Туркменістану  у  ст.  131  передбачає  відповідальність  за 
поміщення  особи,  котра  не  потребує  відповідної  форми 
лікування, не тільки до психіатричного стаціонару, а й до 
іншого лікувального закладу закритого типу. Кримінальні 
кодекси Данії  (ч. 2 § 261), Литви  (ч. 3 ст. 146) та Болга-
рії (ч. 6 ст. 142а) розглядають незаконне поміщення особи 
в заклад з надання психіатричної допомоги в якості ква-
ліфікованого  (КК Данії) або ж особливо кваліфікованого 
(кримінальні кодекси Литви та Болгарії) складу незакон-
ного позбавлення свободи.

Суттєво різняться підходи до визначення місця в сис-
темі Особливої частини КК такого діяння як захоплення 
заручників. Так, якщо кримінальне законодавство Болга-
рії (ст. 143а), Естонії (ст. 135), Латвії (ст. 154), Нідерландів 
(ст. 282а), Німеччини (§ 239b), Португалії  (ст. 162), Сло-
ваччини (§ 185), США (§ 1203), Туркменістану (ст. 130), 
Фінляндії  (ст.ст.  4,  4(а)  глави  25),  Франції  (ст.  224-4), 
Чехії  (ст.  174)  та Швейцарії  (ст.  185)  захоплення  заруч-
ників  відносить  до  злочинів  проти  свободи  людини  
(як варіант – проти свободи, честі  та  гідності особи),  то 
законодавство Азербайджану (ст. 215), Білорусі (ст. 291), 
Вірменії  (ст.  218),  Казахстану  (ст.  261),  Киргизстану 
(ст. 244), Литви (ст. 252), Молдови (ст. 280), Росії (ст. 206), 
Таджикистану (ст. 181) та Узбекистану (ст. 245) – до зло-
чинів  проти  громадської  безпеки.  Польський  законода-
вець  статтю  про  відповідальність  за  захоплення  заруч-
ника (ст. 252) розмістив серед злочинів проти публічного 
порядку (глава ХХХІІ), китайський – серед злочинів проти 
прав  людини  і  демократичних  прав  громадян  (ст.  239), 
корейський  –  серед  злочинів,  що  полягають  у  перешко-
джанні іншій особі користуватися своїм правом (ст. 324-3),  
канадський – у главі «Злочини проти особи та репутації» 
(ст. 279.1). Окремі кримінальні закони містять одразу два 
склади  розглядуваного  злочину.  Так,  приміром, КК Бол-
гарії  містить  два  самостійні  склади  захоплення  заруч-
ника  –  як  злочину  проти  Республіки  (ст.  97а)  і  як  зло-
чину проти особи  (ст. 143а), котрі різняться залежно від 
мети,  яку  ставить перед  собою винний. Подібним є під-
хід  грузинського  законодавця,  який,  з  одного  боку,  вва-
жає вказане діяння злочином проти прав і свобод людини 
(ст. 144),  з  іншого ж – відносить його до терористичних 
злочинів  (глава  XXXVIII  «Тероризм»  розділу  11  «Зло-
чини проти держави»). Норвезький  законодавець  статтю 
про  захоплення  заручників  з  терористичною  метою 
(ст. 143) включив до глави 18 «Терористичні акти та акти, 
пов’язані  з  тероризмом».  Законодавець  Нідерландів, 
окрім  статті  про  захоплення  заручників,  встановив  від-
повідальність також за незаконне позбавлення особистої 
свободи  з  терористичним наміром  (ст.  282b).  Зауважимо 
також, що  КК  Бельгії  законом  від  28  листопада  2000  р. 
доповнено  окремим  розділом  VI  bis  «Про  злочини,  що 
відносяться до взяття  заручників»  (наступний після роз-
ділу VI «Про злочини і проступки проти громадської без-
пеки»), який, утім, включає лише одну статтю (ст. 347 bis).  
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Окремі  законодавці  (зокрема,  Північної  Македонії 
(ст. 421) та Словенії (ст. 373)) статтю про відповідальність 
за вказане діяння включили до глави про злочини проти 
людства і міжнародного права.

До злочинів проти свободи особи (як варіант – проти 
свободи, честі та гідності особи) законодавці нерідко від-
носять примушування, загальний склад якого в КК Укра-
їни  відсутній. Відповідальність  за  вказане  діяння  перед-
бачають кримінальні закони Австрії (§§ 105, 106), Албанії 
(ст.  109/b),  Аргентини  (ст.ст.  149  bis,  149  ter),  Білорусі 
(ст. 185), Болівії (ст. 294), Бразилії (ст. 146), Греції (ст. 330), 
Данії (§ 260), Іспанії (ст. 172), Італії (ст.ст. 610, 611), Куби 
(ст.  340),  Литви  (ст.  148),  Нідерландів  (ст.ст.  284,  284а, 
285b), Німеччини (§ 240), Норвегії (ст.ст. 251, 252), Перу 
(ст. 151), Північної Македонії (ст. 139), Польщі (ст. 191), 
Португалії (ст.ст. 154, 155), Румунії (ст. 207), Сан-Марино 
(ст.  179),  Словаччини  (§§  189–192),  Таджикистану 
(ст. 134), Туреччини (ст.ст. 107, 108), Угорщини (ст. 195), 
Федерації  Боснії  та  Герцеговини  (ст.  181),  Фінляндії 
(ст. 8 глави 25), Хорватії (ст. 138), Чехії (ст. 175), Чорно-
горії (ст. 165), Швейцарії (ст. 181), Швеції (ст. 4 глави 4) 
та інших держав.

В КК Болгарії стаття про примушування (ст. 143) вклю-
чена до розділу з назвою «Примушування», в КК Японії 
(ст. 223) – до глави «Злочини залякування», в криміналь-
них  кодексах  Грузії  (ст.  150),  Сербії  (ст.  62)  і  Словенії 
(ст. 132) вказане діяння віднесене до злочинів проти прав 
і свобод людини, в КК Кореї (ст.ст. 324, 324-2) – до злочи-
нів, які стосуються перешкоджання іншій особі у викорис-
танні її права, в КК Колумбії (ст.ст. 182–185) і КК Сальва-
дору (ст. 153) – до посягань на особисту автономію.

Окремі  законодавці  встановлюють  відповідальність 
за  такий  спеціальний  вид  примушування  як  примушу-
вання до шлюбу. Разом з тим порівняльно-правовий ана-
ліз засвідчує, що більшість з них відносять вказане діяння 
не  до  злочинів  проти  свободи  особи,  а  проти  порядку 
укладення шлюбу  і  сімейних  відносин.  Такою,  зокрема, 
є  позиція  законодавців  Австрії  (§  193),  Азербайджану 
(ст. 176-1), Албанії (ст. 130), Болгарії (ст.ст. 177, 190), Кир-
гизстану (ст.ст. 176, 177), Сербії (ст. 113а), Туркменістану 
(ст. 162) та Хорватії (ст. 169). До злочинів проти свободи 
(як варіант – проти свободи, честі та гідності особи) зазна-
чене  діяння  відносять  кримінальні  кодекси  Німеччини 
(§ 237), Норвегії (ст. 253), Узбекистану (ст. 136), Швейцарії 
(ст. 181а) та Швеції (ст.ст. 4с, 4d глави 4). В КК Китаю дане 
діяння (ст. 257) включено до глави, що об’єднує злочини 
проти прав людини і демократичних прав громадян, в КК 
Грузії  (ст.  150-1)  –  до  глави  «Злочини  проти  прав  і  сво-
бод людини», в КК Канади (ст. 293.1) – до глави «Злочини 
проти особи та репутації», в КК Австралії (ст. 270.7B) – до 
розділу «Рабство  і  злочини, подібні  до рабства»,  а  в КК 
Індії (ст. 366) – до глави «Злочини проти людського тіла».

До  посягань  на  свободу  особи  нерідко  відносять 
також таке діяння як погроза. Відповідну позицію займа-
ють,  зокрема,  законодавці  Австрії  (§  107),  Аргентини  
(ст.ст. 149 bis, 149 ter), Білорусі (ст. 186), Болівії (ст. 293), 
Бразилії  (ст.  147),  Вірменії  (ст.  137),  Греції  (ст.  333), 
Іспанії  (ст.ст.  169–171),  Італії  (ст.  612), Куби  (ст.ст.  338, 
339), Нідерландів  (ст.  285), Німеччини  (§ 241), Норвегії 
(ст.ст.  263–265),  Північної  Македонії  (ст.  144),  Польщі 
(ст.  190),  Португалії  (ст.ст.  153,  155),  Румунії  (ст.  206), 
Сан-Марино  (ст.  181),  Туреччини  (ст.  106),  Федерації 
Боснії  та  Герцеговини  (ст.  183), Фінляндії  (ст.ст.  7,  7(а) 
глави 25), Хорватії (ст. 139), Чорногорії (ст. 168), Швейца-
рії (ст. 180), Швеції (ст. 5 глави 4).

Подібним за своєю суттю є підхід й деяких інших зако-
нодавців. Так, в КК Болгарії стаття про відповідальність за 
погрозу (ст. 144) включена до розділу з назвою «Примушу-
вання», в КК Японії (ст. 222) – до глави «Злочини заляку-
вання», в кримінальних кодексах Грузії (ст. 151) і Словенії 
(ст. 135) вказане діяння віднесено до злочинів проти прав 

і свобод людини, в КК Сальвадору (ст. 154) – до посягань 
на особисту автономію, в КК Кореї  (ст.ст. 283–286) – до 
злочинів, пов’язаних із залякуванням.

Однак  окремі  законодавці мають  іншу  точку  зору  на 
об’єкт  розглядуваного  посягання.  Приміром,  в  КК  Ізра-
їлю  (ст.  192)  погроза  віднесена  до  злочинів  проти  гро-
мадського порядку, в КК Албанії (ст. 121/а) – до злочинів 
проти моральності та гідності, в КК Данії (§ 266) – до зло-
чинів проти спокою, в КК Росії (ст. 119), як і в КК Укра-
їни, – до злочинів проти життя та здоров’я.

По-різному  визначається  місце  в  системі  Особливої 
частини КК такого діяння як насильницьке зникнення, 
відповідальність за яке встановлена на сьогодні в законо-
давстві деяких держав світу (переважно країн Латинської 
Америки).  Так,  якщо  в  кримінальних  кодексах  Албанії 
(ст.  109/с),  Аргентини  (ст.  142  ter),  Болівії  (ст.  292  Bis), 
Гватемали  (ст.  201  ter),  Колумбії  (ст.ст.  165–167),  
України  (ст.  146-1)  та  Швейцарії  (ст.  185  bis)  вказане 
діяння  визнано  злочином  проти  особистої  свободи,  то 
в  кримінальному  законодавстві  Австралії  (ст.  268.21), 
Азербайджану  (ст.  110),  Киргизстану  (ст.  382),  Литви 
(ст. 100-1), Перу (ст. 320) і Сальвадору (ст.ст. 364–366) – 
злочином проти миру та безпеки людства. В КК Мексики 
статті  про  відповідальність  за  насильницьке  зникнення  
(ст.ст. 215-А–215-D) донедавна були розміщені в главі про 
корупційні злочини, однак 17 листопада 2017 р. з мекси-
канського кримінального закону вони були виключені.

Кримінальне законодавство різних держав світу до зло-
чинів проти свободи особи зараховує й  інші посягання. 
Так, наприклад, в кримінальних кодексах Австрії (§§ 107а, 
107с),  Болгарії  (ст.  144а),  Італії  (ст.  612  bis),  Німеччини 
(§ 238), Норвегії (ст.ст. 266, 266а), Польщі (ст. 190а), Руму-
нії (ст. 208), Хорватії (ст. 140), Чорногорії (ст. 168а) і Шве-
ції (ст. 4b глави 4) передбачено відповідальність за пере-
слідування.  Кримінальне  законодавство  окремих  держав 
(зокрема, Аргентини (ст.ст. 143, 144), Грузії (ст. 147), Пів-
нічної Македонії (ст.ст. 606, 607)) злочином проти особис-
тої свободи визнає незаконне затримання  і тримання під 
вартою. В кримінальних кодексах Австрії (§ 109), Албанії 
(ст.  112),  Греції  (ст.  334),  Польщі  (ст.  193),  Сан-Марино 
(ст.  182), Словаччини  (§  194), Туреччини  (ст.  116), Чехії 
(ст.  178)  і Швейцарії  (ст.  186)  встановлено  відповідаль-
ність за порушення недоторканності житла (в КК України, 
нагадаємо, вказане діяння (ст. 162) включено до розділу V 
«Злочини проти виборчих, трудових та  інших особистих 
прав  і  свобод  людини  і  громадянина»).  В  кримінальних 
кодексах Австрії (§ 103) і Сан-Марино (ст. 170) передба-
чено відповідальність за передачу громадянина іноземній 
державі. Відповідальність  за  примусове переміщення на 
територію  іншої  країни  (в  тому  числі  з  певною  метою) 
встановлена в кримінальних законах Аргентини (ст. 145), 
Ізраїлю  (ст.  370),  Колумбії  (ст.ст.  180,  181),  Німеччини 
(§  234а)  і  Словаччини  (§  187).  В КК Грузії  передбачено 
відповідальність  за  посягання  на  право  вільного  вибору 
місця  перебування  (ст.  152),  в КК Чорногорії  –  за  пору-
шення свободи пересування і вільного вибору місця про-
живання  (ст. 163). В Пенітенціарному кодексі Естонії до 
злочинів проти свободи віднесено, зокрема, такі діяння як 
звідництво  (ст.  133-2),  сприяння  проституції  (ст.  133-3), 
доставлення  в  державу,  у  якій  обмежуються  свободи 
особи (ст. 134), приватна детективна діяльність (ст. 137), 
незаконне  проведення  дослідів  на  людях  (ст.  138),  при-
мушування до донорства (ст. 138-1), незаконне вилучення 
трансплантаційного  матеріалу  (ст.  139),  схиляння  до 
донорства (ст. 140). В КК Польщі до розглядуваних діянь 
зараховано  також  розповсюдження  зображення  оголеної 
особи під час  статевого  акту  (ст.  191а),  здійснення ліку-
вальних  заходів  без  згоди  пацієнта  (ст.  192).  Лікування 
без  згоди  пацієнта  визнано  злочином  проти  особистої 
свободи також в КК Португалії (ст. 156). КК Сан-Марино, 
в якому не виокремлено глави про злочини проти статевої 
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свободи та статевої недоторканості особи, до посягань на 
свободу особи відносить порушення сексуальної свободи 
(ст.ст. 171, 172), статеві акти з неповнолітніми або з неді-
єздатними  (ст.  173),  протизаконні  статеві  акти  (ст.  174), 
зваблення  (ст.  175),  розбещення  неповнолітніх  (ст.  177). 
Чеський  законодавець  до  посягань  на  особисту  свободу 
відніс доручення дитини іншій особі (ст. 169), обмеження 
особистої  свободи  (ст.  171),  розбій  (ст.  173),  обмеження 
свободи  віросповідання  (ст.  176),  пригнічення  (ст.  177), 
порушення  свободи  об’єднань  та  зборів  (ст.  179).  Поді-
бні  діяння  визначив  такими,  що  посягають  на  свободу 
людини,  і  словацький  законодавець  (§§  180,  183,  188, 
193, 195), який, окрім цього,  зарахував до них несанкці-
оноване спостереження за приватним життям людини у її 
помешканні  (§  194а)  та  порушення  таємниці  переданих 
повідомлень (листування)  (§§ 196, 197). У кримінальних 
кодексах  Албанії  (ст.  111),  Колумбії  (ст.  173)  і  Франції 
(ст.ст.  224-6–224-8)  до  посягань  на  свободу  людини  від-
несено  викрадення  повітряного  судна,  корабля  чи  будь-
якого  транспортного  засобу,  на  борту  яких  перебувають 
люди.  КК  Австрії  до  розглядуваних  посягань  зараховує 
також застосування насильства протягом тривалого пері-
оду  (§  107b)  і  введення  особи  в  оману,  якщо  внаслідок 
цього їй завдано шкоду (§ 108). В Законі про кримінальне 
право  Ізраїлю  до  посягань  на  свободу  особи  віднесено 
утримання паспорта (ст. 376 алеф). В КК Фінляндії до зло-
чинів проти особистої свободи включено таке посягання 
як незаконне отримання згоди на усиновлення (ст.ст. 3(b), 
3(с) глави 25), в КК Болівії – перешкоджання свободі слова 
(ст. 296) і посягання на свободу освіти (ст. 297).

На наш погляд,  те чи  інше коло діянь, що  їх  законо-
давець зараховує до посягань на свободу особи, залежить 
від низки факторів, серед яких – специфіка тієї чи іншої 
країни, традиції законотворення, що у ній склалися, зміст, 
який вкладено законодавцем у розуміння сутності особис-
тої свободи тощо.

Порівняльно-правовий аналіз законодавства про кримі-
нальну відповідальність за злочини проти честі та гідності 
особи  засвідчує, що більшість  законодавців  виокремлює 
вказані  посягання  в  окрему  групу  кримінально  караних 
діянь. Однак  не  бракує  й  винятків.  Так,  у  законодавстві 
Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Латвії, Молдови, Росії, 
Таджикистану,  Туркменістану  та  Узбекистану  злочини 
проти честі та гідності особи об’єднані в одній главі (роз-
ділі) зі злочинами проти свободи особи, що відображено 
у назві відповідних глав (розділів). У законодавстві Казах-
стану і Китаю розглядувані діяння поряд з посяганнями на 
свободу включені до глав «Кримінальні правопорушення 
проти особи»  і  «Злочини проти прав  людини  і  демокра-
тичних  прав  громадян»  відповідно.  Глава  ІІ  «Злочини 
проти особи» КК Туреччини включає частину 7 «Злочини 
проти  свободи»  і  частину  8  «Злочини  проти  гідності». 
В КК Канади посягання на свободу і посягання на честь 
і гідність особи, як і чимало інших злочинів, акумульовані 
в главі VIII «Злочини проти особи та репутації».

Законодавці, котрі виокремлюють злочини проти честі 
та гідності особи в самостійну групу кримінально караних 
діянь,  відповідні  структурні частини кримінальних  зако-
нів  називають  по-різному. Одні  вказують  на  те, що  роз-
глядувані  діяння  посягають  лише  на  честь  (кримінальні 
кодекси Австрії, Болівії, Бразилії, Гватемали, Іспанії, Іта-
лії, Куби, Перу, Португалії, Сан-Марино), другі – тільки на 
гідність (кримінальні кодекси Аргентини, Франції), треті – 
на честь та гідність (кримінальні кодекси Литви, Сербії), 
четверті – на репутацію (кримінальні кодекси Республіки 
Корея, Японії), п’яті – на честь та репутацію (кримінальні 
кодекси  Бельгії,  Північної  Македонії,  Словенії,  Тунісу, 
Хорватії, Чорногорії), шості (яких найбільше) – займають 
іншу позицію. Наприклад, деякі  законодавці об’єднують 
розглядувані діяння з іншими злочинами, однак не тими, 
які посягають на свободу особи (здебільшого це посягання 

на приватність). Приміром, в КК Албанії відповідний роз-
діл має назву «Злочинні діяння проти моральності  і  гід-
ності», в КК Польщі – «Злочини проти гідності та тілес-
ної недоторканності», в КК Сальвадору – «Злочини проти 
честі та приватності», в КК Угорщини – «Злочини проти 
людської  гідності  і  фундаментальних  прав»,  в  КК  Фін-
ляндії  –  «Злочини проти приватності,  громадського  спо-
кою та особистої репутації», в КК Швейцарії – «Злочинні 
діяння  проти  честі  і  таємної  та  приватної  сфери».  Інші 
законодавці у назвах відповідних структурних частин кри-
мінальних законів прагнули максимально конкретизувати 
про які саме діяння у них йдеться. Наприклад, в КК Бол-
гарії цей розділ має назву «Образа і наклеп», в КК Данії – 
«Спокій і наклеп», в КК Нідерландів – «Дифамація», в КК 
Німеччини – «Образа», в КК Швеції – «Про дифамацію».

Окремі  законодавці  розглядувані  діяння  включають 
у розділи  (глави),  які мають оригінальну назву. Примі-
ром, глава 21 КК Греції має назву «Злочини проти ціни», 
розділ  IV  КК  Колумбії  –  «Злочини  проти  моральної 
цілісності».

Кримінальне  законодавство  деяких  держав  злочинам 
проти  честі  та  гідності  відводить  два  розділи.  Так,  час-
тина V «Судові стягнення і стримуючі заходи» Закону про 
ісламські  кримінальні  покарання  Ісламської  Республіки 
Іран включає розділ 15 «Образа честі  та  гідності»  і роз-
діл 27 «Наклеп і образа честі та гідності». При цьому зло-
чини, які посягають на честь та гідність особи, містяться 
і  в  інших  розділах  кримінального  законодавства  Ірану. 
Так, ст. 619, котра включена до розділу 17 «Злочини проти 
особи  і  неповнолітніх»,  встановлює  відповідальність  за 
образу честі та гідності жінки чи дитини, вчинену словами 
або діями. В КК  Індії міститься  глава ХХІ «Дифамація» 
і глава ХХІІ «Залякування, образа і надокучання».

До  злочинів  проти  честі  та  гідності  переважна  біль-
шість  законодавців  відносить  лише  образу  і  наклеп. 
У цьому зв’язку необхідно зауважити, що в кримінальному 
законодавстві  деяких  держав  вказані  діяння  зараховані 
не до злочинів проти честі чи гідності,  а до  інших пося-
гань. Так, скажімо, в КК Чехії стаття про відповідальність 
за наклеп (§ 184) міститься в розділі «Карні діяння проти 
прав на охорону особистості, приватного життя і таємниці 
листування».  При  цьому  зауважимо,  що  чеський  кримі-
нальний закон згадує про людську гідність, вказуючи, що 
посягання  на  неї  відбувається  у  разі  вчинення  статевих 
злочинів (глава ІІІ КК Чехії має назву «Карні діяння проти 
людської гідності у сексуальній сфері»). Глава 2 КК Сло-
ваччини має  назву  «Карні  діяння  проти  свободи  та  люд-
ської гідності», однак до злочинів проти людської гідності 
словацький законодавець, подібно до чеського,  зарахував 
злочини проти статевої свободи і статевої недоторканості. 
Статті про відповідальність за наклеп (ст.ст. 226-10–226-12)  
французький законодавець розмістив в главі VI «Про пося-
гання на особистість» (до таких діянь в КК Франції від-
несено також посягання на приватне життя, посягання на 
зображення людини, посягання на професійну таємницю 
і таємницю повідомлень, посягання на права особи щодо 
використання карт та персональних даних, посягання на 
людину, пов’язані з дослідженнями її генетичних власти-
востей або виявлення її генетичних ознак). Натомість до 
посягань  на  гідність  особистості  (глава V)  французький 
законодавець відніс дискримінацію, використання людей, 
звідництво  та  пов’язані  з  ним  діяння,  діяння,  пов’язані 
з  проституцією  серед  неповнолітніх  та  осіб  з  певною 
уразливістю,  діяння,  пов’язані  з  жебрацтвом,  незаконну 
вуличну торгівлю, порушення умов праці та проживання, 
глузування  (принизливі  або  ганебні  дії  під  час  заходів 
або  зборів  у  шкільному  або  соціально-виховному  сере-
довищі), посягання на повагу до померлих (посягання не 
недоторканність трупа, осквернення могил, поховань, урн 
з прахом або пам’ятників, встановлених на честь помер-
лих). Стаття про кримінальну відповідальність за образу, 
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вчинену в громадському місці (ст. 194), у Законі про кри-
мінальне право  Ізраїлю включена до  глави «Хуліганство 
і  порушення  громадського  порядку»,  стаття  про  відпо-
відальність  за  образу  службовця  громадської  організації 
(ст. 288) – до глави «Злочини проти служби в громадській 
організації і щодо неї».

Кримінальну  відповідальність  за  образу  на  сьогодні 
передбачає законодавство Австрії  (§ 115), Азербайджану 
(ст.ст. 148, 148-1), Албанії  (ст. 119), Аргентини  (ст. 110), 
Бельгії  (ст.  448),  Білорусі  (ст.  189),  Болгарії  (ст.ст.  146, 
148), Болівії  (ст.  287), Бразилії  (ст.ст.  140, 141), Вірменії 
(ст. 136), Гватемали (ст. 161), Греції (ст. 361), Ізраїлю (ст.
ст. 194, 288), Індії (ст.ст. 504, 509), Ірану (ст.ст. 608, 609, 
619), Іспанії (ст.ст. 208, 209), Казахстану (ст. 131), Китаю 
(ст.  246),  Колумбії  (ст.  220),  Республіки  Корея  (ст.  311), 
Куби (ст. 378), Німеччини (§ 185), Перу (ст. 130), Північної 
Македонії (ст. 173), Польщі (ст. 216), Португалії (ст. 181), 
Сальвадору (ст. 179), Сан-Марино (ст. 184), Сербії (ст. 93), 
Словенії  (ст.  158),  Туреччини  (ст.  125),  Узбекистану 
(ст.  140),  Хорватії  (ст.  147), Швейцарії  (ст.  177), Швеції 
(ст. 3 глави 5), Японії (ст. 231) та інших держав.

В  законодавстві  деяких  держав  містяться  також  спе-
ціальні норми про  відповідальність  за  образу  глави дер-
жави, судді та інших представників влади, за образу наці-
ональних, расових та інших груп, а також за образу нації 
і держави. Структурно такі норми здебільшого входять до 
інших розділів Особливої частини кримінальних законів. 
Наприклад,  в КК Туреччини,  окрім  загальної норми про 
відповідальність  за  образу  (ст.  125),  передбачено  статті 
про  відповідальність  за  образу  президента  Туреччини 
(ст. 299), за приниження турецької нації, Турецької Респу-
бліки, органів та установ держави (ст. 301). Вказані норми 
включені  до  розділу  IV  «Злочини  проти  нації,  держави 
та  прикінцеві  положення».  Словенський  законодавець 
у главі 18 «Злочинні діяння проти честі та репутації» вио-
кремив статті про відповідальність за образу Республіки 
Словенія (ст. 163), образу іноземної країни або міжнарод-
ної  організації  (ст.  164),  образу  словенського  народу  чи 
національних громад (ст. 165). В КК Албанії встановлено 
самостійну  відповідальність  за  образу  з  расових  чи  ксе-
нофобських мотивів шляхом використання комп’ютерної 
системи (ст. 119/b).

Необхідно також зазначити, що законодавці ряду дер-
жав декриміналізували образу. На сьогодні кримінальну 
відповідальність  за  вказане  діяння не  встановлює  зако-
нодавство  Грузії,  Естонії,  Італії,  Канади,  Киргизстану, 
Латвії, Литви, Мексики, Молдови, Норвегії, Росії, Руму-
нії,  Словаччини,  США,  Таджикистану,  Тунісу,  Туркме-
ністану, Фінляндії, Франції, Чехії, Чорногорії та деяких 
інших держав.

Кримінальну  відповідальність  за  наклеп на  сьо-
годні  передбачає  законодавство  Австрії  (§  111),  Албанії 
(ст.  120),  Азербайджану  (ст.ст.  147,  148-1),  Аргентини 
(ст. 109), Бельгії  (ст.ст. 443–447), Білорусі  (ст. 188), Бол-
гарії  (ст.ст.  147,  148),  Болівії  (ст.ст.  282,  283),  Бразилії  
(ст.ст.  138,  139,  141),  Вірменії  (ст.  135),  Гватемали  (ст.
ст. 159, 164), Греції  (ст.ст. 362, 363), Данії  (§§ 267, 268), 
Індії  (ст.  499),  Ірану  (ст.ст.  697,  698),  Іспанії  (ст.ст.  205, 
206),  Італії  (ст.ст.  595,  596  bis),  Казахстану  (ст.  130), 
Канади  (ст.ст.  297–317),  Китаю  (ст.  243),  Колумбії  
(ст.ст.  221,  222),  Республіки  Корея  (ст.ст.  307–310),  Куби 
(ст.ст.  376,  377),  Латвії  (ст.  157),  Литви  (ст.  154),  Нідер-
ландів  (ст.ст.  261–271),  Німеччини  (§§  186–188),  Перу  
(ст.ст.  131,  132),  Північної  Македонії  (ст.  172),  Польщі 
(ст.  212), Португалії  (ст.ст.  180,  183,  184),  Росії  (ст.  128-1), 
Сальвадору (ст.ст. 177, 178), Сан-Марино (ст.ст. 183, 185), Сер-
бії (ст. 92), Словенії (ст.ст. 159, 160), Тунісу (ст.ст. 245–249),  
Туреччини  (ст.  267),  Туркменістану  (ст.  132),  Угорщини 
(ст.ст. 226, 227), Узбекистану (ст. 139), Фінляндії (ст.ст. 9, 
10  глави  24),  Франції  (ст.ст.  226-10–226-12),  Хорватії  
(ст.ст. 148, 149), Чехії (ст. 184), Швейцарії (ст.ст. 173–175), 

Швеції  (ст.ст. 1, 2 глави 5), КК Японії  (ст. 230) та  інших 
держав.

Варто  зауважити,  що  підходи  до  криміналізації 
наклепу  в  зарубіжному  законодавстві  суттєво  різняться. 
Одні законодавці (зокрема, Азербайджану, Албанії, Біло-
русі,  Вірменії,  Іспанії,  Казахстану,  Латвії,  Литви,  Росії, 
Сербії,  Туркменістану)  кримінально  караним  визнають 
лише власне наклеп, тобто поширення неправдивих відо-
мостей,  які  ганьблять  іншу  особу.  Інші  (зокрема,  Індії, 
Італії, Канади, Португалії, Тунісу, Японії) встановлюють 
кримінальну відповідальність не тільки за власне наклеп, 
а й за поширення відомостей, що ганьблять іншу особу, які 
відповідають дійсності (у більшості  із держав цієї групи 
законодавець оперує поняттям «дифамація»). В законодав-
стві деяких держав (зокрема, Бельгії, Греції, Куби, Нідер-
ландів, Хорватії) дифамація і наклеп у вузькому розумінні 
розрізняються  як  самостійні  злочини.  Зауважимо  також, 
що в законодавстві окремих держав (зокрема, Болівії, Бра-
зилії, Гватемали, Перу, Сальвадору) наклепом визнається 
тільки неправдиве звинувачення у вчинення злочину, тоді 
як  всі  інші  заяви, що  ганьблять  іншу особу,  вважаються 
дифамацією.

Ряд  законодавців  (зокрема,  Болівії  (ст.  284),  Греції 
(ст. 365), Нідерландів (ст.ст. 270, 271), Німеччини (§ 189), 
Португалії (ст. 185), Республіки Корея (ст. 308), Угорщини 
(ст. 228), Швейцарії  (ст. 175)  і Швеції  (ст. 4 глави 5)) до 
посягань на честь та гідність особи відносить осквернення 
(зневагу) пам’яті померлої особи шляхом поширення відо-
мостей, що ганьблять її.

Статті  про  відповідальність  за  наклеп  на  сьогодні 
немає в кримінальному законодавстві Грузії, Естонії, Кир-
гизстану,  Молдови,  Норвегії,  Таджикистану,  Чорногорії 
та деяких інших держав. Цікаво, що в главі 17 «Злочини 
проти особистої свободи, честі та гідності» КК Таджикис-
тану нині відсутні норми про відповідальність за наклеп 
та  образу,  однак  містяться  статті  про  публічну  образу 
президента  Республіки  Таджикистан  або  наклеп  в  його 
адресу  (ст.  137),  а  також  за  публічну  образу  Засновника 
миру  і  національної  єдності  –  Лідера  нації  або  наклеп 
в його адресу (ст. 137-1).

Необхідно також зазначити, що в розвинутих країнах 
останніми десятиліттями склалося доволі стримане став-
лення до застосування кримінальної відповідальності за 
наклеп, оскільки відповідна практика нерідко несумісна 
зі  свободою  вираження  поглядів.  З  огляду  на  це  в  цих 
державах  випадки  кримінального  переслідування  за 
вказане  діяння  трапляються  дедалі  рідше,  а  покарання 
у виді позбавлення волі майже ніколи не призначається. 
Так,  в  Австралії  останній  відомий  випадок  ув’язнення 
за  наклеп  мав  місце  понад  50  років  тому,  в  Норвегії  – 
у 1933 р. [63, c. 119]. В оновленій редакції КК Норвегії 
стаття про відповідальність за наклеп відсутня. У Захід-
ній Європі дедалі більше утверджується точка зору, що 
цивільно-правові  санкції  за  наклеп  доречніші  за  кри-
мінальне  покарання  і  що  застосування  заходів  кримі-
нально-правового впливу за вказане діяння не є виправ-
даним.

Насамкінець  зазначимо,  що  до  злочинів  проти  честі 
та гідності особи законодавці різних держав іноді зарахову-
ють й  інші діяння. Так, в КК Молдови до таких злочинів 
віднесено катування, нелюдське або таке, що принижує гід-
ність, поводження (ст. 166-1), в КК Грузії – нелюдське, або 
таке, що принижує, поводження (ст. 144-3), в кримінальних 
кодексах Австрії (§ 113), Північної Македонії (ст. 175) і Сер-
бії  (ст. 95) – приниження  гідності шляхом згадування про 
вчинення  особою  злочинного  діяння  або  про  засудження 
за нього в минулому (ст. 95), в КК Угорщини – принизливе 
ставлення до вразливих осіб (ст. 225), в КК Болгарії – роз-
голошення  даних,  неправомірно  отриманих  з  архіву МВС 
(ст. 148а) тощо. В КК Іспанії до злочинів проти честі та гід-
ності фактично примикають діяння, передбачені розділом VII  
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«Про  тортури  та  інші  злочини  проти  моральної  недотор-
канності».  Приміром,  ст.  173  КК  Іспанії  встановлює  від-
повідальність  за  принизливе  поводження,  яке  серйозним 
чином ущемляє  гідність особи, у  тому числі щодо одного 
з подружжя, дитини, іншого родича тощо, ст. 174 – за вчи-
нення тортур посадовою особою з метою отримання зізна-
ння чи певної  інформації від будь-якої особи або з метою 
її  покарання  за  будь-яке  діяння,  яке  вона  вчинила  або  ж 
підозрюється у його вчиненні, і т. ін., ст. 175 – за вчинення 
посадовою  особою  інших  дій,  які  загрожують  психічній 
цілісності особи, ст. 176 – за порушення посадовою особою 
своїх обов’язків, що дозволило іншим особам вчинити дії, 
передбачені ст.ст. 173–175 КК Іспанії.

Висновки. Порівняльно-правовий  аналіз  системи 
злочинів проти свободи, честі та гідності особи за зако-
нодавством  зарубіжних  держав  засвідчив  надзвичайну 
різноманітність підходів до визначення кола відповідних 
діянь.  Необхідно  підкреслити,  що  кримінальне  законо-
давство  зарубіжних держав до  злочинів проти  свободи, 
честі  та  гідності  особи  відносить  чимало  діянь,  які  не 
відомі  вітчизняному  законодавству.  Здійснене  дослі-
дження  дозволяє  також  зробити  висновок  про  можли-
вість  запозичення  відповідного  зарубіжного  досвіду. 
Зокрема,  на  серйозну  увагу  заслуговує  виокремлення 
такого  діяння  як  примушування,  загальний  склад  якого 
в КК України відсутній.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
В АСПЕКТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА МНОЖИННІСТЬ ЗЛОЧИНІВ

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF DIFFERENTIATION  
OF CRIMINAL RESPONSIBILITY IN THE ASPECT OF IMPOSING PUNISHMENT  

FOR COMPLICITY OF CRIMES

Антонюк Н.О., 
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суддя 
Великої палати Верховного Суду

У статті досліджується проблема призначення остаточного покарання за множинність злочинів у контексті наукових напрацювань та 
судової практики іноземних держав. Ця проблема в чинному Кримінальному кодексі України пов’язується з таким видом множинності, 
як сукупність. Для вітчизняного кримінального права необхідним є вдосконалення алгоритмів урахування впливу кожного злочину на 
остаточне покарання, яке визначається за сукупність злочинів. Водночас урахування множинності злочинів правозастосувачем усклад-
нюється тим, що ознаки повторності та рецидиву, якщо тільки вони не передбачені як кваліфікуючі, є лише обставинами, які обтяжують 
покарання, тому механізм урахування цих ознак потребує імплементування до Кримінального кодексу.

Як свідчить закордонний досвід, досить популярним методом визначення остаточного покарання є звичайне арифметичне складан-
ня розмірів покарань, які суд призначив за вчинення кожного окремого злочину, із тих, які входять у множинність. Незважаючи на свою 
простоту, цей спосіб часто є не лише неефективним, а й несправедливим і таким, що не має нічого спільного з реальним виправленням 
особи. Тому науковці пропонують більш витончені алгоритми обрахунку як покарання за кожний злочин, так і остаточного покарання.

На нашу думку, покарання за декілька злочинів не має бути надлишковим, а повинно бути збалансованим. Воно має залишати особі 
надію та сприяти виправленню. Зрозуміло, що досягнення цих цілей як мінімум не може передбачати загальне правило арифметичного 
складання покарань. Отже, найбільш компромісним варіантом є використання коефіцієнтів, які б підвищували розмір покарання за 
повторність та рецидив. Щодо сукупності, то суду варто надати можливість призначати покарання в межах ступеня тяжкості найбільш 
тяжкого злочину з тих, що входять у цю сукупність, згідно із класифікацією злочинів (стаття 12 Кримінального кодексу), навіть якщо у 
статті Особливої частини Кримінального кодексу передбачене менш суворе покарання. 

Також, на відміну від англо-американської системи, у континентальній системі права належний баланс забезпечується диферен-
ціацією й індивідуалізацією кримінальної відповідальності. Уважаємо, що досить широкі межі індивідуалізації допустимі лише під час 
визначення розміру покарання за окремий злочин. Критерії меж покарання за множинність злочинів мають формуватися насамперед 
законодавцем і зазнавати мінімального втручання з боку правозастосувача. 

Ключові слова: індивідуалізація кримінальної відповідальності, остаточне покарання, принцип всеосяжності.

The problem of imposing final punishment for the complicity of crimes is researched in the article in the aspect of scientific studies and judicial 
practice. In the Criminal Code of Ukraine this question is considered in connection with such a type of complicity as the set of the similar crimes. 
Speaking about national criminal law it is essential to improve the algorithm of taking into account of the influence of each crime on the final 
punishment imposed for the set of the similar crimes. At the same time it is difficult to apply the law, because features of repetitiveness and former 
conviction (except qualified features) can only be used as aggravating circumstances of the punishment. That’s why mechanism of considering 
these features as aggravating qualified must be implemented.

Learning the international experience we are able to say, that method of arithmetical addition of punishments imposed by court for each crime 
is rather popular. Notwithstanding its simplicity this method is often not effective and unjust. It can not lead to real improvement of the sentenced. 
That’s why scientists suggest much more sophisticated algorithms of imposing the final punishment and punishment for each crime.

We suppose that punishments for several crimes must be well-balanced and not excessive. It must leave the hope for improvement. It is 
clear that this aim can not be reached be simple adding of the punishments. That’s why the best way is to use ratios, which will increase the 
overall duration of punishment for repeated crimes. Speaking about similar crimes without repetitiveness, the court shall be authorized to impose 
punishment within the maximum, prescribed by the article of the General part of the Code, according to the classification of crimes (Article 12). 
The court shall have a right to use this rule even if the article of the Special part envisages lower duration of the punishment.

We suggest that rather broad limits of individualization are only allowed while imposing punishment for single crime. Criteria of borders of 
punishment imposed for complicity of crimes shall be defined by the legislator without any interventions of the court.

Key words: individualization of criminal responsibility, final punishment, totality principle. 

Постановка проблеми. Одним із засобів диференціа-
ції кримінальної відповідальності є врахування кількості 
вчинених  особою  злочинів.  Той  факт,  що  множинність 
злочинів  здебільшого  підвищує  суспільну  небезпечність 
учиненого, сумнівів не викликає. Одним із проявів дифе-
ренціації  за множинності  злочинів  є  вплив  останньої  на 
покарання  за  вчинену  множину  злочинів.  Вітчизняна 
модель  диференціації  кримінальної  відповідальності  за 
множинність має відносно низький рівень абстрактності, 
високий  рівень  казуїстичності.  Така  диференціація  про-
ведена  фрагментарно.  Так,  кваліфікуючі  ознаки  повтор-
ності та рецидиву містяться не в усіх статтях Особливої 
частини Кримінального кодексу (далі – КК). Правила при-
значення покарань за сукупності фактично забезпечують 
диференціацію лише за тяжкі й особливо тяжкі злочини. 
Видається,  що  вітчизняному  законодавцю  варто  напра-
цювати більш абстрактні правила,  які б  застосовувалися 

судами  в  разі  вчинення  особою  кількох  злочинів,  тобто 
в разі множинності. У контексті напрацювання цих пра-
вил пізнавальним є дослідження напрямів розв’язання цієї 
проблеми іноземними науковцями.

Стан дослідження. Серед  іноземних  дослідників-
науковців  особливостей  призначення  покарання  в  разі 
множинності  злочинів  варто  виокремити  Д.А.  Томаса 
(D.A. Thomas), О. Лавгроува  (A. Lovegrove), E. Ешворса 
(A.  Ashworth),  Й.  Ріберга  (J.  Ryberg),  Дж.В.  Робертса 
(J.V. Roberts), Я.В. де Кейсера (J.W. de Keijser) та ін.

Формулювання цілей статті. Метою  цього  дослі-
дження  є  вивчення  закордонного  досвіду  призначення 
покарання  за множинність  злочинів,  встановлення  правил 
урахування  впливу  кожного  злочину  на  покарання,  вияв-
лення  алгоритмів призначення  остаточного покарання. На 
основі  цього  планується  формулювання  пропозицій щодо 
напрямів  удосконалення  чинного  Кримінального  кодексу 
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України  в  частині  призначення  остаточного  покарання  за 
множинність  злочинів,  а  також покращення диференціації 
кримінальної  відповідальності  за  множинність  злочинів 
порівняно із призначенням покарання за одиничний злочин.

Виклад основного матеріалу.  У  державах  континен-
тальної  й  англо-американської  систем  права  напрацьовані 
свої підходи, алгоритми для максимально чіткого врахування 
множинності шляхом її екстраполювання на покарання.

Якщо в державах континентальної системи права осо-
бливості  впливу  множинності  на  покарання  обмежені 
значною  мірою  законодавцем,  то  в  англо-американській 
системі  ця  проблема  практично  повною  мірою  лягає  на 
плечі судді. Поєднує обидві системи те, що науковці нама-
гаються розробити ефективні та справедливі інструменти 
для  правильного  призначення  покарання  суддями  в  разі 
множинності злочинів. 

Частина  цих  спроб  полягає  в  аналізі  судових  рішень 
і намаганні вивести середні значення розмірів покарань для 
пар подібних злочинів для того, щоби потім на основі цих 
середніх значень сформувати відповідні рекомендації. Так, 
британський  учений Д.А. Томас  досліджував  вироки  кри-
мінального апеляційного суду й апеляційного суду в період 
між січнем 1962 р. та жовтнем 1969 р. [1]. Результатом таких 
досліджень, окрім запропонованих принципів призначення 
покарання, стала пропозиція Д.А. Томаса про впровадження 
ідеї пропорційності у множинності. За цим підходом пока-
рання  мало  призначатися  в  межах,  які  не  перевищують 
рамки  відповідної  категорії  чи  підкатегорії  злочинів.  Ця 
концепція в подальшому була розширена Е. Ешворсом, який 
зауважив,  що  жодна  кількість  певних  менш  небезпечних 
злочинів у своїй сукупності не повинна каратися суворіше 
за злочин більш тяжкої категорії [2, c. 84].

В  Україні  неможливість  виходу  за  межі  максималь-
ної санкції, яка характерна для відповідної категорії зло-
чину,  безпосередньо  закріплена  у КК.  Ідеться  про поло-
ження ч. 2 ст. 70, у якій зазначено, що якщо хоча б один 
зі злочинів, які становлять сукупність, є умисним тяжким 
або особливо тяжким, то суд може призначити остаточне 
покарання  за  сукупністю  злочинів  у  межах  максималь-

ного  строку,  встановленого  для  даного  виду  покарання 
в Загальній частині цього Кодексу. 

Водночас правило, що міститься в ч. 2 ст. 70 КК, має 
низку недоліків. Адже воно фактично не забезпечує дифе-
ренціацію для сукупності злочинів невеликої та середньої 
тяжкості, а також для необережних злочинів (крім випад-
ків  сукупності  останніх  з  умисним  тяжким  чи  особливо 
тяжким злочином). На цьому питанні не будемо зупиня-
тися,  оскільки  воно  вже  було  предметом  нашого  дослі-
дження в межах іншої статті. З огляду на недосконалість 
вітчизняної  регламентації  диференціації  кримінальної 
відповідальності за множинності проведемо порівняльно-
правове  дослідження  і,  можливо,  зможемо  використати 
позитивні  напрацювання  доктрини  кримінального  права 
закордонних держав для вдосконалення вітчизняних зако-
нодавчих підходів до вирішення цього питання. 

Ґрунтуючись  на  працях  Д.А.  Томаса  й  Е.  Ешворса, 
О. Лавгроув [3, c. 54] запропонував призначати покарання 
за  сукупністю,  керуючись  такими  правилами:  1)  необ-
хідно  розділити  множину  злочинів  на  окремі  злочини 
і  призначити  покарання  за  кожний  із  них;  2)  серед  усіх 
злочинів вибрати основний (principal offence). Це злочин, 
за  який  суд  уважає  за  необхідне  призначити  найбільш 
суворе покарання. В остаточному покаранні покарання за 
основний злочин буде базовим, до якого приєднають пока-
рання за сукупність менш тяжких злочинів. В іншій своїй 
праці автор пише, що тяжкість основного покарання вимі-
рюється тяжкістю всіх його компонентів (для грабежу це, 
наприклад:  насильство,  організованість,  вартість  викра-
деного); 3) призначені покарання за менш тяжкі злочини 
необхідно додати одне до одного, а тоді визначити, у якій 
частині вони впливатимуть на остаточне покарання.

Зробити це О. Лавгроув пропонував за допомогою роз-
робленого ним графіка (на основі аналізу вироків судів). 
На вертикальній осі цього графіка відкладені відсотки, які 
вказують,  скільки від суми покарань  за менш тяжкі  зло-
чини треба додати до покарання за основний злочин. На 
горизонтальній  осі  відображався  розмір покарань  у  виді 
позбавлення волі (аж до 200 років) [2, c. 17–19].

відсотки 
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сума років            25 р.                      50 р.                     100 р. 

Рис. 1

Наприклад,  якщо  сума  покарань  за  менш  тяжкі  зло-
чини  становитиме  25  років,  суддя,  скориставшись  гра-
фіком,  знатиме,  який  відсоток  від  кожного  покарання  за 
менш тяжкий злочин використати в остаточному вироку. 

Підхід, безумовно, цікавий, оскільки забезпечує враху-
вання  в  остаточному  вироку  будь-якої  кількості  злочинів, 
які вчинила особа. Проте загалом він скерований на забез-
печення  індивідуалізації  кримінальної  відповідальності. 
Хоча  все  таки  один  важливий  диференціюючий  момент 
закладений  у  концепції  О.  Лавгроува.  Має  місце  спроба 
збалансувати категорії злочинів для того, щоб призначення 
покарання не зводилося до банального математичного дода-

вання, а певним чином обмежувалося з огляду на категорію 
злочину і співвідношення злочинів один з одним.

Д.А. Томасу відводять ключову роль у формулюванні 
так званого принципу всеосяжності (totality principle) [4], 
який і спонукав дослідників (О. Лавгроува також) відки-
нути додавання покарань і запропонувати свій алгоритм.

У справі «Постільйоне проти Корони» (Австралія) [5] 
суд зазначив у рішенні, що  існує принцип всеосяжності, 
який дозволяє суду пом’якшувати те, на що вкаже суворе 
правосуддя, коли загальний ефект від вироків, винесених 
на  основі  окремих  злочинів,  матиме  настільки  розчав-
люючий ефект (“crushing” effect),  що  виникне  потреба  
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в  милосердному  втручанні  суду  для  зменшення  цього 
ефекту.

Унеможливлення  розчавлюючого  ефекту  є  одним 
із  двох  ключових  елементів  принципу  всеосяжності. 
У  пп.  24–25  рішення  у  справі  «Роффі  проти  Західної 
Австралії»  [6]  суд  вказав,  що  апелянт  покладається  на 
принцип  всеосяжності,  який  складається  із  двох  гілок. 
Перша  гілка  –  це  те,  що  остаточний  ефективний  вирок 
має  становити правильне  співвідношення  загальної  кри-
мінальної  картини  й  усіх  вчинених  злочинів  з  погляду 
повноти  з  урахуванням  усіх  обставин  справи,  зокрема 
й тих, що стосуються особи винного.

Другою гілкою є те, що суд не повинен виносити роз-
чавлюючий вирок. Слово «розчавлюючий» у цьому кон-
тексті  стосується  руйнування  будь-яких  розумних  очіку-
вань на корисне життя після звільнення.

Сказане  демонструє  усвідомлення  і  науковою  спіль-
нотою,  і  суддями  звичаєвої  системи  права  необхідності 
такого  балансу,  коли  покарання  буде  з  максимальною 
повнотою враховувати всі особливості злочинів, учинених 
у множинності, щоб остаточне покарання не призвело до 
фактичної  втрати  сподівання на можливість продовжити 
нормальне життя,  особливо в  тих випадках,  коли  значна 
тривалість  терміну  припаде  на  найбільш  продуктивні 
й активні роки життя людини.

Отже,  одним  із  ключових  обмежень  у  балансуванні 
покарання у виді позбавлення волі  за множину злочинів 
в  окремих  державах  англо-американської  системи  права 
є комплексна оцінка групи злочинів, а також урахування 
впливу  цього  покарання  на  особу.  Звісно,  вагомим  чин-
ником є також домінування однієї з концепцій покарання 
в науковій сфері та практичній діяльності судів.

Загалом  у  звичаєвій  системі  права  розглядають  такі 
концепції  покарання:  1)  відплату  (retribution);  2)  заляку-
вання (превенція) (deterrence); 3) відновлення (restoration); 
4) виправлення (rehabilitation). 

Заснована  на  принципах  таліона  теорія  відплати 
передбачає  покарання  як  кару. Цікавим фактом  є  те, що 
у відплатній теорії особа, яка планує злочин, але не дово-
дить його до кінця, не повинна каратися так, як той, хто 
вчинив злочин [7].

Й. Ріберг, Дж.В. Робертс  і Я.В. де Кейсер, досліджу-
ючи  призначення  покарання  за  множинність  злочинів, 
пишуть,  що  в  теорії  відплати  з  теоретичного  погляду 
складно пояснити, чому особі, яка вчинила декілька зло-
чинів, покарання не варто призначати шляхом арифметич-
ного складання покарань за кожний окремо взятий злочин 
із множини [8, c. 14].

Справді, якщо покарання вважати суто карою, то будь-
яке  зниження  розміру  сукупного  покарання  порівняно 
з арифметичною сумою покарань є невиправданим, адже 
суперечить самій суті покарання. Як слушно пишуть зга-
дані  вище  співавтори,  водій,  який  п’ять  разів  порушить 
правила паркування, платить п’ять штрафів; будівельник, 
який недбало поставився до роботи у трьох будинках, буде 
компенсувати шкоду, завдану всім трьом [8, c. 2].

Тому відплатна теорія (її ще деколи називають абсо-
лютною, ретрибутивною) [9, c. 46; 10, c. 98] має серйозні 
недоліки тоді, коли заходить мова про призначення пока-
рання  в  разі  множинності.  По-перше,  вона  не  цілком 
справедлива. Арифметична сума покарання за декілька 
крадіжок може легко перевищити покарання за умисне 
вбивство без обтяжуючих ознак. Окрім цього, така тео-
рія має логічні недоліки. Якщо декілька простих краді-
жок дорівнюють простому умисному вбивству з погляду 
закону, то навряд чи можна знайти людину, яка б сказала, 
що краще стати потерпілою від умисного вбивства, ніж 
від  низки  крадіжок.  Об’єкти  обох  посягань  несумірні, 
навіть  якщо  уявити  десять  посягань  на  власність,  то 

вони не переважать одного посягання на життя. Навіть 
більше,  окремі  злочини  мають  дещо  завищені  санкції 
з  мотивів  підвищення  ефективності  боротьби  з  ними 
і динаміки локальної злочинності (це може стосуватися 
обігу  наркотичних  засобів).  Математична  сукупність 
покарань означатиме повторне врахування тієї закладе-
ної надлишкової суворості, яка повинна була б урахову-
ватися тільки один раз.

По-друге, відплатна теорія негуманна. Її застосування 
часто призводитиме до так званих «розчавлюючих виро-
ків», які не залишатимуть особі шансу на виправлення і на 
надію повернення до кращого життя.

Як  наслідок,  по-третє,  використання  цієї  концепції 
є пороховою діжкою в сенсі реабілітації засуджених. Адже 
замість виправлення після довгих термінів ув’язнення ми 
отримаємо  не  ресоціалізованого  індивіда,  а  «професій-
ного  засудженого»  з  додатковими  негативними  уявлен-
нями щодо несправедливої поведінки держави і бажанням 
помсти, зокрема і щодо потерпілих як частково причетних 
до цієї несправедливості.

Ще  одним  аспектом  останнього  аргументу  є  відсут-
ність  шансу  засуджених  за  множинність  злочинців  на 
виправлення через застосування до них попередніх санк-
цій  на  більш ранній  стадії  [4]. Фактично  суворий  вирок 
залежатиме від того, наскільки швидко злочинця виявили, 
скільки  злочинів  він  встиг  вчинити.  Можливо,  уже  б 
після першого незначного покарання він би став на шлях 
виправлення.

Зважаючи  на  сказане,  науковці  почали  розробляти 
утилітарні теорії [9, c. 48; 10, c. 98]. Ці теорії враховували 
необхідність  превенції,  відшкодування  збитків  потерпі-
лим  чи  відновлення  попереднього  становища,  а  також 
виправлення  засудженого.  У  чинному  КК  України  міс-
титься певний симбіоз абсолютної й утилітарних теорій, 
оскільки покарання має на меті не лише кару, а й превен-
цію та виправлення.

Висновки. Теоретичний  аналіз  проблемних  аспек-
тів  призначення  покарання  за  множинність  злочинів 
приводить нас до висновків, що покарання за декілька 
злочинів не має бути надлишковим, а повинно бути зба-
лансованим. Воно має залишати особі надію та сприяти 
виправленню.  Зрозуміло,  що  досягнення  цих  цілей  як 
мінімум  не  може  передбачати  загальне  правило  ариф-
метичного складання покарань. Отже, згаданий баланс 
залежатиме  від  кількості  вчинених  злочинів  і  при-
значення  покарання  за  кожен  із  них  та  від  сукупного 
покарання,  яке  теж  не  може  бути  необмеженим.  Тому 
й  найбільш  компромісним  варіантом  є  використання 
коефіцієнтів,  які  б  підвищували  розмір  покарання  за 
повторність і рецидив. Щодо сукупності, то суду варто 
надати можливість призначати покарання в межах сту-
пеня  тяжкості  найбільш  тяжкого  злочину  з  тих,  що 
входять  у  цю  сукупність  за  класифікацією  злочинів 
(ст.  12  КК),  навіть  якщо  у  статті  Особливої  частини 
КК  передбачене  менш  суворе  покарання.  Цей  підхід 
унеможливить  надто  суворі  вироки,  а  в  сукупності 
з розвиненою системою пробації сприятиме виконанню 
завдань покарання.

На  відміну  від  англо-американської  системи,  у  кон-
тинентальній  системі права належний баланс  забезпечу-
ється  диференціацією  й  індивідуалізацією  кримінальної 
відповідальності. Проблема  такого балансу  істотно  заго-
стрюється, коли постає питання варіативного підходу до 
діянь осіб, які вчинили декілька злочинів. Уважаємо, що 
досить широкі межі індивідуалізації допустимі лише під 
час  визначення  розміру  покарання  за  окремий  злочин. 
Критерії меж покарання за множинність злочинів мають 
формуватися  насамперед  законодавцем  і  зазнавати  міні-
мального втручання з боку правозастосувача. 



425

Порівняльно-аналітичне право
♦

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. White S. The Modern Law Review. 1971. URL: www.jstor.org/stable/1093988.
2. Lovegrove Austin. Sentencing the multiple offender : judicial practice and legal principle. Australian Institute of Criminology. Canberra, 

2004. 190 p.
3. Lovegrove A. The Framework of Judicial Sentencing : A Study in Legal Decision Making. Cambrige : Cambridge University Press,  

1997. 54 p.
4. Bagaric M., Alexander T. Rehabilitating Totality in Sentencing: From Obscurity to Principle. 2013. URL: http://www.austlii.edu.au/au/

journals/UNSWLJ/2013/6.html.
5. Postiglione v. R. 1997. URL: http://www8.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/HCA/1997/26.html.
6. Roffey v. The State of Western Australia. 2007. URL: http://www8.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/wa/WASCA/2007/246.html.
7. Jon’a F. Meyer. Retributive justice penology. 2014. URL: https://www.britannica.com/topic/retributive-justice.
8. Ryberg J., Roberts J., Keijser de J. Sentencing Multiple Crimes. Oxford : Oxford University Press, 2018. 277 p. 
9. Niewiadomska I. Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności. Lublin : KUL, 2007. 615 s. 
10. Migas B. Skrypt do Prawa Karnego(nauka o przestępstwie). URL: http://operacji.org/skrypt-do-prawa-karnegonauka-o-przestpstwieb-

migas.html.



426

№ 1 2020
♦

УДК 343.8(477)

МЕТА ПОКАРАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

PURPOSE OF PUNISHMENT AT THE CURRENT STAGE

Горячковська Д.А.,
студентка V курсу

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Кузина М.-О.С.,
студентка V курсу

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

У статті розглядаються питання, які пов’язані з метою покарання, досліджуються теорії покарань, зображені деякі аспекти ниніш-
нього стану вчення про покарання. Проаналізовано філософські наукові позиції щодо мети покарання у творчій спадщині представників 
німецької класичної філософії. Наочно показано, що філософська дискусія стосовно проблеми мети покарання продовжувалась упро-
довж досить тривалого часу. Опрацьовано філософсько-правові концепції покарання найбільш визначних представників німецької кла-
сичної філософії. У роботі досліджено інститут покарання як структурний елемент кримінального права України. Простежено раціональ-
ність виокремлення в структурі кримінального права саме мети покарання, його особливостей. Доведено, що мета покарання утворює 
самостійний комплексний інститут кримінального права, що має у своїй структурі певні розгалуження. Сформульовано суть мети пока-
рання. Обґрунтована ефективність покарання. Наводяться аргументи на користь необхідності пошуку нових концепцій, які б забезпечили 
гуманізацію покарання в Україні. Таке системне вдосконалення передбачає, насамперед, ревізування та вдосконалення теоретичного 
забезпечення питань призначення покарання. На підставі проведеного аналізу мети покарання автори доводять, що нагальною є необ-
хідність розширення предмета пенології як галузі науки, предметом якої повинно стати вивчення всіх питань, пов’язаних із покаранням. 
Пенологія має інтегрувати в собі всі напрями, пов’язані з покаранням, які натепер вивчаються кримінальним, кримінальним процесуаль-
ним, кримінально виконавчим правом і кримінологією. Такий підхід дозволить забезпечити цілісну систему знань та якісно змінити стан 
призначення покарання на краще. У статті аналізуються методологічні аспекти проблеми покарання та кримінальної відповідальності. 
Поняття, ознаки, мета покарання розглядаються в історичному й правовому аспекті. Ставляться проблеми, які необхідно невідкладно 
вирішити за допомогою чинного кримінального законодавства.

Ключові слова: покарання, пенологія, виправлення засудженого, гуманізація, кримінальна політика, державний примус.

Article examines issues related to punishment, punishment theories and reflects some aspects of the current state of the doctrine of 
punishment. Also the article analyzes the philosophical scientific positions on the purpose of punishment in the heritage of the representatives 
of German classical philosophy. It is demonstrated that the philosophical debate over the problem of the purpose of punishment continued for 
quite some time. In the article considered the philosophical and legal concepts of punishment of the most prominent representatives of German 
classical philosophy. The institute of punishment is investigated as a structural element of the criminal law of Ukraine. The rationality of separation 
in the structure of criminal law is precisely the purpose of punishment, its peculiarities. It is proved that the purpose of punishment forms an 
independent comprehensive institution of criminal law, which has some branches in its structure. The essence of the purpose of punishment 
is stated and the effectiveness of punishment is justified. The article provides arguments in favor of the need to find new concepts that would 
ensure the humanization of punishment in Ukraine. Such systematic improvement involves, first of all, the revision and improvement of theoretical 
support for punishment issues. Based on the analysis of the purpose of punishment, the authors argue that it is urgent to expand the subject of 
penology as a field of science, the subject of which should be the study of all issues related to punishment. Penology should integrate all areas 
of punishment that are currently being studied in criminal, criminal procedural law and criminology. This approach will provide a holistic system 
of knowledge and qualitatively change the status of sentencing for the better. The article analyzes the methodological aspects of the problem of 
punishment and criminal responsibility. Concepts, signs, purpose of punishment are considered in historical and legal aspect. Article raises issues 
that need to be addressed promptly with the help of current criminal law.

Key words: punishment, penology, correction of convict, humanization, criminal policy, state coercion.

Постановка проблеми.  Ефективність  реалізації  дер-
жавної  політики  у  сфері  виконання  покарань  пов’язана 
з  тим,  наскільки  ефективно  й  злагоджено  здійснюється 
управління безпосередніми виконавцями такої політики – 
органами й установами виконання покарань.

Управління ними є складною та багатоаспектною діяль-
ністю, що містить велику кількість різноманітних елементів 
(суб’єкт  та  об’єкт  управління;  заходи,  за  допомогою  яких 
таке управління здійснюється тощо), і тому може розгляда-
тися як системне явище, що має структурне наповнення.

Мета – це філософська категорія. Водночас без пізнання її 
сутності неможливо осягнути зміст мети покарання.

Згідно з Кримінальним кодексом України метою пока-
рання є:

1)  кара (як відплата за вчинений злочин);
2)  виправлення засудженого;
3)  запобігання вчиненню нових злочинів засудженими 

(спеціальна превенція);
4)  запобігання вчиненню злочинів із боку інших осіб 

(загальна превенція).
На думку деяких вчених, мета виражає не тільки те, що 

повинно відбутися в майбутньому, але й те, що потрібно 

робити, як і якими засобами, до чого прагнути, щоб здій-
снити бажане. У цьому – особливість мети, що позначає 
не будь-яке майбутнє, а лише необхідний результат, який 
досягається через діяльність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Пробле-
матиці мети покарання  в Україні  свої  праці  присвячували 
Д.С.  Азаров,  М.І.  Бажанов,  О.П.  Горох,  О.М.  Дудоров, 
А.С. Макаренко, М.І. Мельник, А.А. Музика, В.В. Полта-
вець, Н.А. Сторчак, В.О. Туляков, В.І. Тютюгін, М.І. Хав-
ронюк та  інші вчені, однак попри актуальність та обґрун-
тованість  висновків  наведених  дослідників,  системного 
вирішення мети покарання в Україні вони не пропонують.

Покарання може  досягти  своєї мети  лише  у  випадку 
дотримання  основних  його  принципів.  Актуальним  для 
всієї правоохоронної та судової системи нині залишається 
завдання забезпечення невідворотності покарання.

Метою статті є визначення мети покарання та розв’язання 
питання про його актуальність на сьогодні.

Виклад основного матеріалу дослідження.  В  істо-
рико-правовій  літературі  достатньо  чітко  виокремлю-
ються два підходи до розуміння того, що визначає, попе-
реджує та карає злочини.
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Ці  підходи,  на  думку  І.І. Царькова, можна  достатньо 
умовно  сформулювати  у  вигляді  концепцій  «криміналь-
ного  права»  й  «кримінальної  політики».  Перша  концеп-
ція пов’язана з правом, тобто відстоює  ідею рівноправ’я 
громадян, та їх захистом. Друга – має відношення більше 
до політики, ніж до права, й пов’язана з умінням керувати 
людьми. Тут покарання – це, по-перше, спосіб підкорення 
людини  й  суспільства  владі,  а  по-друге,  –  метод  управ-
ління державою [1, с. 47].

Таке  сприйняття  та  розуміння  суті  покарання  було 
притаманне  державам  Стародавнього  світу,  що  наочно 
можна побачити на прикладі східних деспотій, де форма 
державного устрою та правління характеризувалася висо-
кою  централізацією  влади,  свавіллям  правителів,  яке  не 
мало обмежень законом. Класичним виявом деспотії вва-
жалися Стародавні Єгипет, Індія, Ассирія, Вавилон, Китай 
та інші країни [1, с. 47].

У Стародавній Індії в Законах Ману сутність покарання 
роз’яснювалась так: «Хай [ніхто] не порушує дхарму, яку 
цар  встановив  для  бажаних  для  нього  [людей],  і  навіть 
дхарму – небажану для небажаних. Для цього владика із 
самого початку створив сина – Покарання, охоронця всіх 
живих істот, [втілену] дхарму, повну яскравості Брахми». 
У Законах Ману можна побачити мету покарання – заляку-
вання, бо «зі страху перед ним усі живі істоти – нерухомі 
й рухомі – служать користі й не ухиляються від виконання 
[дхарми]». Визначена також і його місія: «Покарання пра-
вить усіма людьми, Покарання ж охороняє, Покарання не 
спить, коли всі сплять: мудрі оголосили Покарання втілен-
ням дхарми» [1, с. 47–48].

Покарання  в  давньоіндійських  трактатах  ототожню-
ється  із сильною зброєю, яку треба відповідально засто-
совувати, оскільки «неправильні покарання» можуть при-
звести до трагічних наслідків. У Законах Ману міститься 
таке застереження: «Покарання володіє великою енергією 
та заледве може бути використане недосвідченими, а царя, 
який відхиляється від дхарми, воно губить разом з роди-
чами» [1, с. 49].

Тобто, покарання в країнах Стародавнього Сходу – це 
більше політичний, ніж правовий інструментарій, завдяки 
якому правителі досить ефективно управляли державою, 
тримали в покорі людей і суспільство [1, с. 50].

Цілі  покарання  –  це  кінцеві  соціальні  результати, 
на  досягнення  яких  спрямоване  встановлення  покарань 
у  кримінальному  законі.  Питання  про  цілі  покарання 
в  науці  завжди  були  і  є  дискусійним.  Укладачі  перших 
пам’яток  права  виходили  з  того, що  покарання має  слу-
жити відплатою за скоєний злочин, і тому багато покарань 
у  них  ґрунтувалися  на  принципі Таліону  («око  за  око»). 
Пізніше  на  перший  план  вийшла  компенсація  збитку, 
заподіяного злочином [3, с. 158].

Звернемося тепер до Німецької класичної філософії.
Покарання має бути не тому, що воно корисне, а тому, 

що його потребує сам розум. Вина за конкретний злочин 
завжди  лежить  на  людині,  яка  мала  можливість  вибору 
й зробила його. Таким чином,  її дії відповідають вільній 
волі порушника закону [2, с. 178].

Суспільні  цілі  І.  Кант  вважає  непридатними  в  ролі 
підстав права карати, обґрунтовуючи це так: навіть якби 
суспільство було готове розійтися  за  згодою всіх членів, 
то  й  тоді  спершу  потрібно  було  б  стратити  вбивцю.  На 
думку І. Канта, підґрунтям міри покарання є принцип рів-
ності  (відплата  «рівним  за  рівне»). Лише  відплата може 
слугувати  вираженням  чистої  та  суворої  справедливості 
[2, с. 178].

Кримінальне покарання – це справедлива кара за вчи-
нений  злочин.  «Покарання  –  це  вимога  категоричного 
(імператив),  яка  не  потребує  інших  утилітарних  поло-
жень». Так, злочинець, який учинив посягання на правове 
благо, «має бути визнаний таким, що підлягає покаранню 
до  того  моменту,  як  виникне  думка  про  те,  що  із  цього 

покарання  можна  отримати  вигоду  для  нього  чи  інших 
громадян» [2, с. 179].

Згідно  з  підходом  Г.В.Ф.  Геґеля,  право  полягає 
у втіленні поза розумної суті волі. Так, воля вкладається 
в  певну  річ,  завдяки  чому  створюється  власність.  Воля, 
втілена в зовнішньому світі, може бути порушена й на неї 
можна зазіхати ззовні, проте вона залишається недоступ-
ною посяганню в самій собі [2, с. 180].

Покарання  є  запереченням  нікчемного  злочину,  воно 
є  запереченням  волі,  що  заперечувала  право,  а  отже, 
воно  постає  твердженням  права.  Це  означає,  що  пока-
рання  є  відплатою. Покарання  злочинця передбачає  тор-
жество розумного щодо нікчемного й противного розуму 
[2, с. 180].

У  філософії  Г.В.Ф.  Геґеля  мету  покарання  тлумачать 
у контексті  закону заперечення запереченню. Мислитель 
розцінює злочин як перше заперечення. Відтак, покарання 
постає  не  запереченням,  а  запереченням  заперечення 
[2, с. 180].

У цьому контексті покарання постає відплатою загаль-
ної волі. Воно відрізняється від помсти тим, що полягає 
у відновленні буття, яке було порушено, та є реалізацією 
влади не індивідуального (як у разі помсти), а суспільного 
характеру [2, с. 181].

Тепер звернемося до загальної теорії.
М.В. Романов зазначає, що виконання покарань всупе-

реч ухваленому в національній доктрині погляду – діяль-
ність  скоріше  соціально-психологічна,  аніж  юридична. 
Чинна система виконання покарань суцільно неправильна, 
непродуктивна  й  безперспективна  в  справі  досягнення 
цілей,  що  стоять  перед  покаранням.  Необхідно  визнати, 
що  виконання  покарань  має  бути  переорієнтовано  на 
щільну  індивідуальну  роботу  із  засудженим,  що,  своєю 
чергою,  викликає необхідність  зовсім  іншого підходу до 
формування  кадрового  складу  працівників  кримінально-
виконавчої служби. Це повинні бути не тільки й не стільки 
фахівці-юристи  й  фахівці  в  захисті  й  гарантуванні  прав 
людини, скільки досить умілі психологи, які здатні й вмі-
ють  постійно  підтримувати  необхідний  зв’язок  і  інтен-
сивність  роботи  із  засудженим.  Уся  діяльність  кримі-
нально-виконавчої системи повинна бути звернена до тих 
сторін  особистості  засудженого,  які  відчувають  «застій» 
у проявах. Це перш за все як раз його емоційна й вольова 
сфери – саме ті, які в наявній системі виконання покарань 
придушуються  найбільше.  Адже  саме  емоції  та  вольові 
прояви засудженого вважаються найменш бажаними при 
відбуванні покарання [12, с. 24].

Для  самого  ж  злочинця  покарання  являє  собою  кримі-
нально-правовий наслідок скоєного їм злочину. Найважливі-
шим у цій процедурі є встановлення в діях суб’єкта злочину 
визначеного  кримінальним  законом  складу  злочину,  сукуп-
ності суб’єктивних та об’єктивних ознак, що визначають сус-
пільно небезпечне діяння як кримінально каране [3, с. 155].

Наприклад,  метою  застосування  такого  виду  пока-
рання, як штраф, є вплив на свідомість винного за допо-
могою  обтяжень  економічного  характеру,  а  також  зміна 
його негативної протиправної поведінки підтвердженням 
економічної невигідності вчинення злочину [4, с. 159].

Результати аналізу сучасної правової науки та  її  істо-
рії свідчать про те, що наука, яка, виходячи з її назви, має 
своїм предметом покарання, – пенологія – вивчає досить 
обмежений обсяг питань, пов’язаних із покаранням. Так, 
аналіз  наукових  джерел  дає  підстави  стверджувати,  що 
предмет  пенології  як  у  вітчизняній,  так  і  в  зарубіжній 
науці тлумачиться вузько, лише щодо відносин, які вини-
кають на стадії виконання покарання, тобто через призму 
пенітенціарної функції, рідше – в контексті кримінологіч-
ної функції покарань [5, с. 106].

Покарання є особливою формою державного примусу, 
й  тому  закон  відмежовує  його  від  інших  засобів  кримі-
нально-правового  впливу,  якими,  зокрема,  є  примусові 
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заходи медичного характеру, примусові заходи виховного 
характеру [6, с. 58–59].

Виходячи з того, що мета покарання в кримінальному 
праві визначається функціями й завданнями держави, що 
застосовує  це  покарання,  визначимо  таке.  У  1919  році 
в  першій  програмі  більшовицької  партії  вперше  було 
сформульовано  основні  завдання  покарання,  що  стали 
базовими  для  розвитку  кримінального  права  радянської 
федеративної Росії та радянської України (це знайшло від-
биття в так званих «Руководящих началах»). На першому 
місці  значилась  охорона  громадського  порядку  від  зло-
чину або замаху на злочин, охорона від майбутніх можли-
вих злочинів як окремої особи, так і групи осіб [6, с. 60].

У  теорії  кримінального права цілі  покарання,  в  тому 
числі  позбавлення  волі  на  певний  строк, формулюються 
по-різному. Кара як мета покарання ставиться під сумнів, 
але практично  всі фахівці  єдині  в  тому, що позбавлення 
волі  переслідує  цілі  загальної  та  спеціальної  превенції 
та виправлення (за радянських часів – також і перевихо-
вання) [7, с. 247].

Мета виправлення визнається за покаранням упродовж 
кількох століть на рівні теорії та законодавства й не втра-
чає своєї актуальності в сучасному світі. Зокрема тому що 
покарання – соціальне явище, зумовлене цілями й завдан-
нями людського суспільства [7, с. 248].

Усвідомлення  ідеалістичності  виправлення  як  мети 
покарання  та  її  обмеженої  результативності  на  прак-
тиці  породило  в  теорії  кримінального  права  висновки 
про  необхідність  розмежовувати  рівні  (напрямки,  види) 
виправлення особи. Йдеться про «моральне» (внутрішнє) 
виправлення, наслідком якого є невчинення особою нового 
злочину  з  мотивів  внутрішнього  переконання,  та  «юри-
дичне»  (зовнішнє,  «громадянське»)  виправлення,  через 
яке особа утримується від нового злочину незалежно від 
мотивів, у тому числі під страхом покарання [7, с. 250].

Орієнтація не лише на «юридичне», а й на «моральне» 
виправлення  підтверджує,  що  ця  мета  дуже  близька  за 
змістом до тієї самої мети перевиховання засудженого, від 
якої законодавець на сучасному етапі розвитку криміналь-
ного права свідомо відмовився [7, с. 250].

Цілі покарання, таким чином, є похідними від засобу 
їх реалізації – кримінального покарання, та визначаються 
об’єктивними  властивостями  кримінального  покарання. 
Неможливо ставити перед кримінальним покаранням цілі, 
які,  виходячи  з  природи  й  механізмів  дії  кримінального 
покарання, взагалі не можуть бути його результатами або 
входять у зміст самого кримінального покарання. Харак-
терним є приклад, коли кримінальне покарання не може 
забезпечити бажаний результат у разі абсолютно справед-
ливої відмови законодавця від мети перевиховання засу-
джених [8, с. 55].

Говорячи  про  визначення  цілей  покарання  в  кримі-
нальному  законі,  слід підкреслити, що  вони  створювали 
й  повинні  створювати  передумови  для  вимірювання 
ефективності  кримінального  покарання.  Проблема  мети 
покарання  залишається  актуальною для  багатьох  вчених 
і філософів, які працювали в галузі кримінального права 
протягом всієї історії його розвитку. Багато запропонова-
них концепцій і теорій не привели до однозначного розу-
міння цієї складної проблеми [8, с. 55].

Визначення мети покарання – одне з найбільш принци-
пових питань кримінального права. «Від його вирішення 
залежить  не  тільки  побудова  багатьох  інститутів  цієї 
галузі  права,  але  й  цілеспрямоване  застосування  самого 
кримінального законодавства» [8, с. 56].

Від мети покарання варто відрізняти його функції, за 
допомогою яких вирішуються окремі задачі, досягаються 
проміжні результати на шляху до мети. Змішування мети 
з функціями в літературі зустрічається, і це не тільки зава-
жає правильному з’ясуванню тих та інших, але й призво-
дить  до  перекручування  соціального  призначення  пока-

рання, спрямованості кримінальної практики. Наприклад, 
таке відбувається, коли метою покарання визнається сама 
кара [8, с. 56].

Ефективність  системи  виконання  покарання  натепер 
визначається  ресоціалізацією  та  соціальною  адаптацією 
осіб  після  звільнення,  під  якою  слід  розуміти  тривалий 
процес, що має у своїй основі складний комплекс психо-
лого-педагогічних,  економічних,  медичних,  юридичних 
та  організаційних  заходів,  спрямованих  на  формування 
в  кожного  засудженого  здібності  й  готовності  до  вклю-
чення  після  відбуття  покарання  у  звичайні  умови життя 
суспільства. Цей процес припускає засвоєння елементар-
них норм, цінностей  і  знань, необхідних  і  достатніх для 
того, щоб бути включеним в життя суспільства [9, с. 53].

На думку М.Д. Шаргородського, покарання – це міра 
державного  примусу,  що  застосовується  лише  судовими 
органами до осіб, які вчинили злочин. Покарання виражає 
негативну оцінку злочинця та його діяння державою, яка 
полягає в позбавленні злочинця певних благ, що належать 
йому. Покарання має на меті запобігання вчиненню нових 
злочинів з боку засуджених та інших «нестійких» членів 
суспільства [10, с. 330].

З наведеного можна зробити висновок про те, що пока-
рання характеризується наступними ознаками:

1)  виступає заходом державного примусу;
2)  є юридичним наслідком злочину;
3)  має публічний характер;
4)  полягає в передбаченому  законом обмеженні прав 

і свобод засудженого;
5)  виражає негативну оцінку держави й суспільства на 

вчинене злочинне діяння [10, с. 331].
Основна мета покарання полягає в карі й виправленні 

засудженого, в запобіганні нових злочинів як з боку зло-
чинця, так і з боку інших осіб [10, с. 331].

Цілком правильним є твердження, що суспільство зна-
чно більше зацікавлене в тому, щоб не допустити злочин, 
ніж покарати особу вже після того, як вона завдала шкоди 
суспільним відносинам [10, с. 331].

Таким  чином,  кримінально-правові  заходи  впливу, 
тобто  покарання,  натепер  є  повноправною  важливою 
складовою профілактики девіантних проявів [11, с. 83].

Крім  того,  саме  покарання  сьогодні  впливає  на  кри-
міногенну ситуацію завтра: якою вона буде, залежить від 
того, як держава зможе правильно застосовувати каральні 
методи.

Висновки дослідження та перспективи подальших 
розвідок цього напряму. Серед  основних  чинників, що 
впливали на становлення та розвиток інституту покарання 
в стародавніх державах, були релігія та міфологія, звичаї 
та  традиції  давніх  етносів,  наявний  політичний  режим, 
ступінь централізації державної влади, розвиток політич-
них  і  демократичних  інститутів,  економічний  стан  дер-
жави,  географічні  й  кліматичні  умови  тощо.  Покарання 
стародавньої доби мали глибоко сакральний характер.

Покарання, як і раніше, виконує помітну роль у меха-
нізмі  формування  та  реалізації  кримінальної  політики 
української  держави.  Проте  застосування  покарання  як 
найгострішого  прояву  кримінальної  політики  вимагає 
обачного підходу, враховуючи, що воно разом із позитив-
ними моментами містить і ряд безумовних витрат.

У  більшості  випадків  ми  бачимо,  що  мета  кари  не 
може впливати позитивно на засуджених, оскільки кожна 
людина  знає,  що  якщо  вона  порушить  соціальні  норми, 
у такому випадку кримінальний закон, до неї буде застосо-
ване покарання. Питання кари дуже важливе не тільки для 
держави й суспільства в цілому, але й для самого суб’єкта 
злочину. Водночас обов’язково мусить мати місце елемент 
справедливості  тієї  кари,  яка  застосовується  до  суб’єкта 
злочину. У протилежному випадку буде втрачатися  інша 
мета  –  запобігання  вчиненню  нових  злочинів  засудже-
ними (спеціальна превенція).
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Загроза покаранням при неминучості її реалізації у всіх 
випадках,  коли порушена  заборона,  завжди буде  сприйма-
тися  як  закономірність,  як  певний  практичний  досвід,  бо 
суспільна практика – це не тільки те, що людина відчуває 
особисто  на  власному  досвіді.  Цим  пояснюється  необхід-

ність створення обстановки невідворотності покарання, що 
забезпечує нерозривний зв’язок між злочином і покаранням.

Таким чином, проблема мети покарання  залишається 
актуальною та потребує проведення подальших спеціаль-
них досліджень.
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У роботі автори детально досліджують особливості отримання освіти засудженими до позбавлення волі. На початку статті наво-
дяться статистичні дані щодо кількості осіб, які на квітень 2020 року тримаються в слідчих ізоляторах та установах виконання покарань, 
отримані з офіційного сайту Державної кримінально-виконавчої служби України. Наведене відсоткове співвідношення осіб, які проходять 
навчання під час відбування покарання.

Авторами згадано ґрунтовне дослідження, яке було проведено в Сполучених Штатах Америки, зазначено про статистику рецидивіз-
му серед осіб, які проходили шкільну програму, спеціалізовані курси, перебуваючи в установах виконання покарань. Наведено аргументи 
щодо того, що освіта є не лише одним із найбільш ефективних засобів виправлення та ресоціалізації засуджених, але й економічно 
вигідним вкладенням кожної держави.

Коротко згадано про здійснення навчання засуджених в Україні, перераховано ті види навчання, які можливі на безоплатній основі, 
згадано про можливості отримання вищої освіти й вказано на недоліки української системи.

Детально розглянуто системи навчання таких зарубіжних країн, як Австрія, Сполучені Штати Америки, Німеччина, Франція та Нор-
вегія. Згадано про можливість проходження не лише спеціалізованих курсів, але й інтенсивної підготовки, отримання засудженими так 
званих нейтральних сертифікатів, а також наведено декілька прикладів організації навчання в окремих установах виконання покарань в 
Австрії, а саме в Eisenstadt, Graz-Jakomini, Innsbruck. Розглянуто декілька навчальних програм у Сполучених Штатах Америки, які фінан-
суються некомерційними організаціями (пілотна програма Second Chance Pell, проєкт «Гамільтон»).

Наприкінці роботи також розглядається позитивний досвід проведення дистанційного навчання в Німеччині, яке організовується за 
допомогою онлайн-порталу www.ich-will-lernen.de. Як приклад наведено й Проєкт Digital Detention, який діє у Франції для забезпечення 
навчання засуджених до позбавлення волі через мережу Інтернет. Останньою проаналізованою державою є Норвегія та її цікавий досвід 
надання освіти засудженим, який проявляється в тому, що за навчання відповідають звичайні середні школи, а не спеціалізовані закла-
ди, створені при установах виконання покарань.

Ключові слова: виправлення, ресоціалізація, засуджені до позбавлення волі, освіта, дистанційне навчання, професійне навчання.

In the article, the authors investigate in detail the peculiarities of the education of prisoners sentenced to imprisonment. At the beginning of 
the article, statistics on the number of persons held in pre-trial detention centers and penitentiary institutions received from the official website of 
the State Penal Enforcement Service of Ukraine are provided. The percentages of persons who receive training during their sentence are given.

The authors mentioned a thorough study conducted in the United States of America, noted the statistics of recidivism among those who 
attended the school program, specialized courses in penitentiary institutions. Arguments have been argued that education is not only one of the 
most effective means of correcting and re-socializing prisoners, but also a cost-effective investment for each state.

The training of convicts in Ukraine is briefly mentioned, the types of education that are available free of charge are listed, higher education 
opportunities are mentioned, and the shortcomings of the Ukrainian system are mentioned.

The study systems of foreign countries such as Austria, Germany, the United States of America, France and Norway are discussed in detail. Not 
only the specialized courses but also the intensive training, the receipt of the so-called neutral certificates by convicts, as well as some examples of the 
organization of training in some institutions of punishment in Austria, namely, in Eisenstadt, Graz-Jakomini, Innsbruck are mentioned. Several training 
programs in the United States that are funded by nonprofit organizations (Second Chance Pell, Hamilton Project) have been reviewed.

The end of the work also examines the positive experience of distance learning in Germany, which is organized through the online portal 
www.ich-will-lernen.de. An example is the Digital Detention Project, which operates in France to provide training for convicted prisoners through 
the Internet. The last country analyzed is Norway and its interesting experience in providing education to convicts, which is manifested in the fact 
that ordinary secondary schools are responsible for training, not specialized institutions established in penitentiary institutions.

Key words: corrections, resocialization, sentenced to imprisonment, education, distance learning, vocational training.

Постановка проблеми.  Освіта  –  один  із  найбільш 
ефективних  і  дієвих  способів  виправлення  та  ресоціалі-
зації  засуджених  до  позбавлення  волі.  Від  забезпечення 
вільного доступу до освіти, якості її надання безпосеред-
ньо залежить не лише фактичне досягнення однієї із цілей 
покарання, але й майбутнє осіб, які перебувають в устано-
вах виконання покарань. В Україні освітній процес засу-
джених набуває свого розвитку, але незважаючи на це, ще 
не досконалий, а якість надання освіти не досить висока. 
Саме  тому,  вважаємо  за  доцільне й необхідне  дослідити 
особливості надання освіти не лише в нашій державі, але 
й  в  зарубіжних країнах,  які  досягли більшого в  забезпе-
ченні можливості засуджених реалізувати право на освіту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Питання 
забезпечення  освітнього  процесу  засуджених  в  Україні 
у  свої  працях  досліджували  такі  вчені,  як  О.І.  Богати-
рьова,  О.В.  Вакуленко,  А.В.  Градецький,  О.Л.  Караман, 

Ю.В. Кернякевич-Танасійчук, Е.Ю. Леонова, М.Ю. Кутє-
пов, С.В. Сюр, Н.Т. Чахалян, М.Ю. Чечин, О.Д. Шевченко 
й інші. Автори статті зосередять свою увагу на позитив-
ному зарубіжному досвіді, який можна було б перейняти 
й впровадити в Україні.

Формулювання  цілей  статті.  Головною  метою  статті 
є встановлення особливостей освітнього процесу й мож-
ливостей, які надаються засудженим до позбавлення волі, 
в  таких  зарубіжних  державах,  як  Австрія,  Сполучені 
Штати  Америки,  Німеччина,  Франція,  Норвегія.  Авто-
рами статті будуть внесені пропозиції, які дадуть можли-
вість вдосконалити освітній процес засуджених в Україні.

Виклад основного матеріалу.  Освіта  як  засіб 
виправлення засуджених до позбавлення волі, як зазна-
чає М.Ю. Кутєпов,  –  це  спеціально  організований про-
цес в інтересах людини, громадянина, суспільства й дер-
жави, що здійснюється в установах виконання покарань.  
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Це нормативно врегульований, керований  і контрольова-
ний активний процес навчання та виховання, спрямований 
на  нейтралізацію  негативних  рис  характеру  й  подальшу 
соціальну адаптацію  [1,  с.  49]. Вчений також наголошує 
на тому, що загальна середня, професійно-технічна й вища 
освіта  є  одним  із  напрямів  другого  етапу  ресоціалізації 
засуджених осіб [2, с. 230], з чим не можна не погодитися.

Необхідність  і  важливість  забезпечення  якісного 
освітнього  процесу  наочно  підтверджується  офіційними 
статистичними даними, за допомогою яких можна встано-
вити не лише кількість засуджених, які отримують освіту, 
але й визначити її вплив на засуджених осіб. Відповідно 
до даних, опублікованих на сайті Державної кримінально-
виконавчої служби України, станом на 01 квітня 2020 року 
в слідчих ізоляторах наразі тримається 19 586 осіб, в уста-
новах виконання покарань – 32 942 особи, що разом скла-
дає 52 609 осіб. Навчання проходить лише близько 15–20% 
засуджених осіб, що значно менше за дані, які вказуються 
у звітах зарубіжних держав.

Ґрунтовне дослідження впливу освіти на самих засу-
джених, інших громадян і державу було проведене у Спо-
лучених Штатах Америки. Відповідно до такої інформації, 
близько 41% осіб, які перебувають в установах виконання 
покарань, не мають диплому про середню освіту [3]. Вод-
ночас вказано, що лише 35% державних установ надають 
можливість  отримати  освіту  на  рівні  коледжу,  що  задо-
вольняє потреби в освіті лише 6% засуджених осіб.

Освіта  вважається  одним  із  найбільш  ефективних 
способів  виправлення  та  ресоціалізації  злочинців.  Це 
наочно  підтверджується  статистикою  по  рецидивізму, 
яка була зібрана у 2016 році корпорацією RAND. Цифри 
вказують, що особи, які відбуваючи покарання проходили 
навчання або спеціалізовані курси, вчиняють нові злочини 
на  43%  рідше,  ніж  ті,  які  в  установах  відбування  пока-
рання  не  навчалися  [4].  Ці  ж  статистичні  дані  вказують 
і на певну перспективу, адже діти, батьки яких мають сту-
пінь коледжу або університету, набагато частіше закінчу-
ють навчання, що знижує ризик вчинення ними злочинів 
у майбутньому.

Крім цього, не можна не вказати й на те, що забезпе-
чення якісної освіти засуджених також економічно вигідно 
й для держави. Адже набагато дешевше профінансувати 
навчальні програми, спеціалізовані курси, які дадуть мож-
ливість  продовжити  навчання  або  одразу  знайти  роботу 
після  відбуття  покарання,  аніж  утримувати  особу,  яка 
надалі повторно вчинить злочин.

Відповідно  до  ст.  ст.  125–126  Кримінально-виконав-
чого кодексу України засуджені до позбавлення волі мають 
право на безоплатне здобуття повної загальної середньої 
освіти  й  підготовку  на  курсах  професійного  навчання 
робітників на виробництві. Для організації навчання від-
повідно  до Наказу Міністерства  освіти  й  науки України 
й Міністерства юстиції України від 10 червня 2014 року 
№ 691/897/5 при слідчих ізоляторах і виправних колоніях 
створюються  загальноосвітні  заклади  освіти.  Законодав-
ством передбачається і можливість самоосвіти, доступ до 
якої має надаватися кожному засудженому при наявності 
бажання.

В  Україні  також  передбачено  можливість  отримання 
навчальної інформації дистанційно. Зокрема, так отриму-
ється вища освіта  засудженими до позбавлення волі,  які 
навчають заочно. Однак кількість таких засуджених скла-
дає  лише  25  осіб,  19  з  яких  навчаються  на  контрактній 
основі [5, с. 20]. Надання такої можливості вже можна вва-
жати досить прогресивним кроком, але невелика кількість 
засуджених,  які  отримують  вищу  освіту  при  відбуванні 
покарання у виді позбавлення волі, вказує на певну недо-
сконалість самого освітнього процесу й необхідність його 
вдосконалення.

Варто  відзначити,  що  обговорення  можливостей 
покращення  дистанційного  навчання  засуджених,  вве-

дення  нових  програм  не  припиняється  в  Україні  навіть 
в  умовах  карантину  й  введених  обмежувальних  заходів 
у зв’язку з пандемією коронавірусу. Наочним підтверджен-
ням цього може бути зустріч, проведена в онлайн режимі 
17 квітня 2020 року за участю персоналу Управління ресо-
ціалізації та соціальної реабілітації Департаменту з питань 
виконання кримінальних покарань, представників товари-
ства  з  обмеженою  відповідальністю  «АКЦЕНТ»  і  пред-
ставників навчального закладу «Mobischool». На зустрічі 
обговорювалася можливість впровадження дистанційного 
навчання  засуджених  до  позбавлення  волі  з  використан-
ням  технологій  «Mobischool».  Цей  ресурс  спрямований 
на  забезпечення  організації  та  підтримки  всіх  функ-
цій  освітнього  процесу  шляхом  створення  е-середовищ  
(web-прототипів) навчальних закладів.

Незважаючи  на  багато  позитивних  впроваджень  для 
вдосконалення  освітнього  процесу,  засуджені  досі  не 
можуть  повноцінно  реалізувати  надане  Конституцією 
України  й  міжнародними  актами  право  на  освіту.  Саме 
тому  вважаємо  за  потрібне  проаналізувати  позитивні 
досягнення, які мають місце в зарубіжних державах.

Однією  із  зарубіжних держав, в якій право на освіту 
засудженими  реалізується  на  високому  рівні,  є  Австрія. 
В  цій  державі  окрім  отримання  повної  середньої  освіти 
засудженим  до  позбавлення  волі  надається  можливість 
пройти  регулярне  багаторічне  професійне  навчання, 
інтенсивну підготовку кваліфікованих робітників, а також 
спеціалізовані  курси.  Тематика  таких  курсів  варіюється 
від  вивчення  іноземних  мов  та  освоєння  особливостей 
надання  першої  медичної  допомоги  до  курсів  особис-
того  розвитку  й  спілкування.  Позитивним  досягненням 
цієї  країни  є  надання  можливості  засудженим  отримати 
так  званий  нейтральний  сертифікат  після  проходження 
інтенсивної підготовки. Особливістю документа є те, що 
в ньому не зазначається місце отримання сертифікату, що 
дає  можливість  без  будь-яких  проблем  влаштуватися  на 
роботу після відбуття покарання. Засудженим до позбав-
лення волі в Австрії надається можливість отримати євро-
пейське посвідчення володіння комп’ютером.

Крім  цього,  в  державі  успішно  розвивається  проєкт 
«Теленавчання для в’язниць», який дозволяє отримувати 
знання  дистанційно.  Потрібно  зауважити,  що  перелік 
курсів,  які  пропонуються  для  проходження  ув’язненим, 
може  змінюватися в  залежності  від установи відбування 
покарання.  Наприклад,  у  в’язниці  Eisenstadt  додатково 
пропонується професійне навчання в JA Wien-Simmering, 
в Graz-Jakomini можна обрати одне  з 12 учнівських ста-
жувань, а в  Innsbruck засуджені можуть також закінчити 
курси  кулінарії  та  випічки,  відвідати  дискусійні  групи 
[6, с. 46–53].

У Сполучених Штатах Америки окрім надання мож-
ливості  отримати  середню  освіту  й  пройти  професійне 
навчання  засуджені  до  позбавлення  волі  можуть  брати 
участь у  різноманітних програмах.  Зокрема,  у  2015 році 
була  запущена пілотна програма Second Chance Pell,  яка 
дала  можливість  12  000  осіб,  які  відбували  покарання, 
отримати освіту на рівні коледжу, а проєктом «Гамільтон», 
своєю чергою, було передбачено додаткове фінансування 
на виправлення злочинців, яке склало 80 млрд дол. Крім 
цього,  досить  багато  некомерційних  організацій  займа-
ються  фінансуванням  різноманітних  програм.  Однією 
з  таких  організацій  є  «Остання  миля»,  яка  співпрацює 
з Каліфорнійським департаментом виправлення та реабі-
літації.

Позитивний  досвід  забезпечення  дистанційного 
навчання  засуджених  можна  перейняти  з  Німеччини. 
Німецькою  Асоціацією  Народних  Університетів  (DVV) 
було  створено  онлайн-портал  www.ich-will-lernen.de, 
який  надає  можливість  проходити  навчання  засудженим 
до позбавлення волі. Портал містить понад 30 000 вправ, 
передбачає  16  рівнів  навчання,  які  дають  можливість 
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отримати як початкові (грамота, математика), так і більш 
поглиблені знання з різноманітних дисциплін. Крім цього, 
засуджені можуть пройти вправи, які виступають певними 
симуляторами справжнього життя, дізнавшись про відвід-
ування банків і магазинів, організацію переїзду або плану-
вання подорожі [7, с. 81–90].

Цікавим  є  досвід  і  Франції,  в  якій  починає  досить 
успішно  впроваджуватися  дистанційна  освіта.  Про-
єкт Digital  Detention  містить  цифровий  робочий  простір 
(ENT).  ENT  –  це  захищений  інтернет-портал,  віддалено 
розміщений на сервері, який забезпечує безпечний обмін 
інформацією між викладачами й учнями, надання цифро-
вих ресурсів та особистого робочого місця [8, с. 44].

У цій державі досить непогана статистика щодо отри-
мання  засудженими  до  позбавлення  волі  вищої  освіти. 
Водночас  навчання  відбувається  не  лише  заочно  через 
дистанційні  системи,  але  й  стаціонарно,  що  в  нашій 
державі  на  сьогодні  впровадити  буде майже  неможливо. 
Відповідно  до  отриманих  даних  професійне  навчання 
проходить близько 28 000 засуджених,  з яких приблизно 
3 000 навчаються в закладах вищої освіти заочно й 800 ста-
ціонарно. Окрім цього  треба  звернути увагу й на цікаву 
практику щодо  проведення  різноманітних  конкурсів,  які 
слугують  своєрідним  заохоченням  до  отримання  освіти, 
навчанні грамоти. Один із таких конкурсів письменників 
«За межею» організовується щорічно вже декілька років 
поспіль фондом M6 Group.

Досить незвичним є досвід Норвегії – держави, в якій 
за надання загальної освіти відповідають середні школи, а 
години викладання розподіляються між вчителями. Вод-
ночас  більшість  занять  проходять  у  самих школах,  а  не 
в спеціально створених закладах при установах виконання 

покарань.  Після  завершення  навчання  видається  свідо-
цтво,  яке підтверджує факт проходження курсу  засудже-
ним до позбавлення волі [9, с. 10]. Цікавим виявилося і те, 
що іноземні ув’язнені, хоча й не мають права на освіту від-
повідно до законодавства, але водночас отримують мож-
ливість  вивчати  англійську  мову,  яка  може  знадобитися 
в рідній державі. У разі наявності такої можливості  іно-
земці, які відбувають покарання у Норвегії, можуть про-
ходити й інші спеціалізовані курси.

Висновки з дослідження та перспективи подаль-
ших розвідок у напрямі. В Україні засуджені до позбав-
лення  волі  мають  право  на  отримання  освіти,  однак 
ув’язненим  надається  не  досить можливостей  для  його 
реалізації.  За  умови  того,  що  освітній  процес  потре-
бує  вдосконалення,  пропонуємо  перейняти  позитивний 
досвід  зазначених  у  роботі  держав.  До  цікавих  пропо-
зицій,  які  можна  адаптувати  й  впровадити  в  нашу  сис-
тему, можемо віднести введення освітнього порталу,  як 
в  Німеччині,  який  дозволяє  не  лише  отримати  знання, 
але  й  підготувати  ув’язнених  до  життя  в  соціумі  після 
відбуття покарання,  запровадження нейтральних  серти-
фікатів,  як  в  Австрії,  введення  різноманітних  програм 
навчання, як у Сполучених Штатах Америки.

Крім цього, вважаємо за потрібне ввести й можливість 
безкоштовного дистанційного навчання в закладах вищої 
освіти для осіб, які успішно складуть іспити, й навчання 
за  контрактною  формою  для  тих,  хто  складе  зовнішнє 
незалежне  оцінювання  на  мінімальні  бали.  Для  цього 
вважаємо за потрібне пропонувати додаткові дистанційні 
курси для підготовки до складання Зовнішнього незалеж-
ного оцінювання, які зможуть закінчити засуджені в разі 
виявлення бажання.
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Стаття присвячена дослідженню питань, що стосуються процесу свідомого повернення засуджених до нормального життя, а також 
їхньою адаптації до суспільства, що містить позитивні зміни в особистості засудженого, зміни в його свідомості, що стосуються насам-
перед направленості на законослухняне життя, тобто йдеться про ресоціалізацію. Вивчаються питання про психокорекційні процеси з 
метою усунення недоліків у розвитку особистості засуджених та їхньої психологічної готовності до зміни способу життя.

Ресоціалізація засуджених є психологічно складним процесом і містить декілька етапів, до яких входить як юридичний аспект, що 
за своєю суттю є підготовкою засудженого до звільнення з місць позбавлення волі й зняття судимості, так і психологічний аспект, суть 
якого – враховувати психологічні особливості особистості засуджених осіб.

Аналізуються підходи до виокремлення етапів ресоціалізації, основними з яких можна виділити пенітенціарний і постпенітерціарний, 
що передбачає велику роль у відновленні засудженого та його адаптації до нормального суспільного життя, тим самим доводячи, що 
окрім каральної та правообмежувальної функції, установи виконання покарань відіграють і ресоціалізуючу роль.

У статті розкрито зміст програми диференційованого виховного впливу на засуджених під назвою «Підготовка до звільнення», етапи, 
які така програма передбачає; викладаються заходи під час реалізації цієї програми, які спрямовані насамперед на сприяння засудже-
ним до встановлення соціальних позитивно корисних відносин, надання психологічної допомоги засудженим, а також допомоги в розви-
тку в них знань та умінь для нормального проживання в суспільстві.

Увагу приділено й психологічній адаптації та психологічній підготовці засудженого до звільнення, яка допомагає йому перебудувати 
свою психіку, нормально пристосуватись до життя суспільства шляхом налаштування його психічних станів, активізації психіки, вміння 
долати внутрішні неузгодженості й напругу, зміною суспільних поглядів засудженого, підвищення його самооцінки. Таке завдання покла-
дено на психолога установи виконання покарань, який повинен застосовувати засоби й методи психологічної допомоги, дотримуючись 
принципів доцільності, систематичності, послідовності й індивідуальності.

Ключові слова: засуджений, ресоціалізація, виправлення, програма ресоціалізації, психологічна адаптація.

The article investigates the issues related to the process of conscious return prisoners to normal life, and their adaptation to society, involves 
the positive changes in the personality of the convict, the changes in his mind related primarily to focus on law-abiding life, that is, the article 
is about. Issues of psycho-correction processes are studied with the aim of eliminating the deficiencies in the development of the convicts' 
personality and their psychological readiness for lifestyle change.

Resocialization of convicts, is a psychologically complex process that involves several steps, which include as the legal aspect, which in 
essence is the preparation of a convict for release from prison and the removal of a criminal record, and psychological aspect, the essence of 
which take into account the psychological features of the person convicted.

Examines approaches to the selection stages of re-socialization, the main of which are the prison and post pandemic, which involves a major 
role in the restoration of the convicted person and his adaptation to normal social life of institutions of execution of punishments, thereby proving 
that in addition to punitive and legal right functions of the penal institutions play resource.

The article reveals the content of the program of differentiated educational impact on convicts, entitled “Preparation for release”, the stages 
of such a program, and highlights activities during the implementation of this program, which is aimed primarily at assisting convicts to the 
establishment of social a positive – positive relationship, the provision of psychological care to prisoners, and assistance in the development of 
their knowledge and skills for normal living in society.

Attention is paid to psychological adaptation and psychological preparation for the release of the convict, who helps him rebuild his psyche, 
it is normal to adapt to society by adjusting its mental States, activation of the psyche, the ability to overcome the internal inconsistencies and 
the voltage change of public opinion convict, improve his self-esteem. Such a task is entrusted to the psychologist of the penitentiary institution, 
who must apply the means and methods of psychological assistance in accordance with the principles of expediency, systematically, consistency 
and individuality.

Key words: convict, resocialization, corrections, resocialization program, psychological adaptation.

Постановка проблеми.  Одночасно  з  набуттям  осо-
бою  процесуального  статусу  засудженого,  а  також  від-
повідно  до  цього  реалізації щодо  нього  покарання,  така 
особа починає відчувати на собі психологічний і мораль-
ний тягар такого засудження, відчуження від суспільства 
тощо.  І  надалі  такому  засудженому,  як  правило,  важко 
уявити своє майбутнє, а тим більше бачити його в пози-
тивному  світлі,  віднайти  соціальну  ідентичність  і  свою 
роль  у  суспільстві. Це  своєю  чергою  негативно  впливає 
на психіку особи, на розуміння нею мети й значення пока-
рання,  перевиховання  тощо.  Тому  натепер  так  важливо 
досліджувати  питання, що  стосуються  ефективної  ресо-
ціалізації  та  насамперед  її  психологічних  особливостей. 

А це можливе в ході реформування кримінально-виконав-
чої системи відповідно до міжнародних стандартів і шля-
хом створення відповідних умов і засобів для засуджених 
осіб  та  осіб,  які  відбули  покарання.  Одним  з  елементів 
ресоціалізації  є  створення  комплексної  програми  підго-
товки засуджених до життя поза місцем позбавлення волі, 
до якої повинні входити як правова регламентація підго-
товки до звільнення, так і її психологічні особливості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Питання 
ресоціалізації  засуджених  осіб  викладалось  у  працях 
багатьох  науковців  як  у  сфері  права,  так  і  у  сфері  пси-
хології,  а  саме Л.П.  Буєвої, А.Х. Степанюка, О.В.  Беци, 
Л.С.  Виготського,  Г.М.  Драгунова,  М.Г.  Дебольського, 



434

№ 1 2020
♦

С.В. Горенка, А.Ф. Зелінського, О.Г. Колба, В.М. Трубні-
кова, В.С. Наливайка, Б.М. Телефанка, З. Фрейда, А.Ф. Нікі-
тіна,  С.Л.  Рубінштейна, К.К. Платонова, В.С. Морозова, 
Ю.В. Чуфаровського, А.Р. Ратинова, Н.С. Фоміна й бага-
тьох інших.

Мета статті полягає у  вивченні поняття ресоціаліза-
ції  засуджених  осіб  і,  зокрема,  її  психологічних  особли-
востей,  а  також психологічних основ підготовки осіб  до 
звільнення з місць позбавлення волі.

Виклад основного матеріалу. Важливим етапом для 
кожного засудженого є його ресоціалізація, а саме процес 
свідомого повернення його до нормального життя, адап-
тація до суспільства. Процес ресоціалізації містить і зміни 
в особистості засудженого, й зміни в його свідомості, фор-
муванні  установки  на  законослухняне  життя.  Водночас 
важливу  роль  відіграють  якраз  і  процеси  психокорекції 
(задля усунення недоліків у розвитку особистості в засу-
дженого), а також засуджений психологічно повинен бути 
готовим змінити свій спосіб життя. Кримінально-виконав-
чий закон дає визначення ресоціалізації як свідомого від-
новлення  засудженого  в  соціальному  статусі  повноправ-
ного члена суспільства, й необхідною умовою для цього 
визначає  його  виправлення,  тобто  процес  позитивних 
змін, що повинні  відбуватися  в  особистості  засудженого 
й  відповідно  створювати  готовність  до  самокерованої 
правослухняної поведінки. У ч. 3 ст. 6 Кримінально-вико-
навчого кодексу України законодавець до засобів виправ-
лення та ресоціалізації засуджених відносить насамперед 
встановлений порядок виконання та відбування покарання 
(режим),  суспільно  корисну  працю,  соціально-виховну 
роботу, загальноосвітнє й професійно-технічне навчання, 
громадський вплив  [1]. Тоді  як  у  доктрині  кримінально-
виконавчого  права  можна  зустріти  різноманітні  позиції 
щодо  визначення  поняття  «ресоціалізація».  Наприклад, 
В.Н. Савардунова аналізує процес ресоціалізації як засво-
єння засудженим соціально-позитивних цінностей, норм, 
взірців поведінки, становлення загублених або ж відсут-
ніх навичок поведінки [2], а I.В. Шмаров розглядає ресо-
ціалізацію  як  постпенітенціарну  діяльність  соціальних 
працівників і психологів [3].

Справді,  процес  ресоціалізації  засуджених  досить 
складний  і  багатоетапний  і  містить  не  лише  правовий 
аспект, суть якого – в процесі підготовки засудженого до 
звільнення в місцях позбавлення волі й зняття судимості, а 
й також психологічний аспект, що полягає в обов’язковому 
врахуванні психологічних особливостей особистості засу-
джених  осіб.  Окрім  двох  передбачених  аспектів,  деякі 
вчені виділяють також соціальний аспект (побудова пози-
тивних  модулів  розв’язання  соціальних  проблем  після 
звільнення),  професійний  аспект  (можливість  одержати 
спеціальність за допомогою навчання в умовах відбування 
покарання),  освітній  аспект  (можливість  підвищувати 
свій освітній рівень), медичний аспект (передбачає збере-
ження  здоров’я шляхом певних профілактичних  заходів) 
і фізкультурно-оздоровчий аспект (можливість займатися 
фізкультурою та спортом) [4, с. 233].

Можна говорити про те, що ресоціалізація дещо поді-
бна до процесу соціалізації,  який  за  своєю суттю такий, 
що забезпечує  існування людини в суспільстві. Засудже-
ний,  а  особливо,  якщо  він  відбував  покарання  в  місцях 
позбавлення волі довгий термін, починає по-новому вчи-
тись  жити  в  соціумі,  відповідно,  головним  постулатом 
ресоціалізації  також є  соціальний розвиток  засудженого, 
його  самовизначення.  Кожна  людина  потребує  самовиз-
начення,  а  також  усвідомлювання  своїх  потреб,  бажань 
і планів на майбутнє. Для засуджених такий процес само-
визначення  досить  складний  через  об’єктивні  причини, 
такі,  як  відбування  ним покарання,  наявність  судимості, 
наслідки  такої  судимості  у  вигляді  правообмежень,  а 
також  суб’єктивні,  до  яких  відносять  осуд  навколишніх, 
несприйняття  оточенням,  труднощі  в  пошуку  роботи 

тощо. До речі,  всі  ці  обставини часто можуть бути при-
чиною повторної девіантної поведінки особи.

Сам  процес  ресоціалізації  повинен  насамперед  бути 
покликаним зруйнувати наявні в засудженого норми анти-
громадської  поведінки,  антисуспільні  цінності,  а  також 
розірвати негативні асоціальні зв’язки засудженого, поно-
вити його правомірну поведінку, закріпити позитивні якості 
й  цінності.  Тобто  суспільство  повинно  сприймати  особу 
колишнього засудженого як таку, що не вчиняла злочину, 
як повноправну рівну собі людину. Насправді, на практиці 
це не так легко. Адже особа, яка відбула покарання, про-
тягом деякого періоду час ще відчуває на собі тягар кри-
мінальної відповідальності, а саме йдеться про судимість. 
Відповідно, наслідки, які містить такий стан, як судимість, 
загальноправові,  кримінально-правові  й,  звичайно,  пси-
хологічні.  Хоча,  виходячи  з  правової  природи  покарання 
та кримінальної відповідальності, а також насамперед пре-
вентивної  функції  судимості  (щодо  вчинення  нових  зло-
чинів у майбутньому), видається, що судимість не можна 
вважати лише негативним явищем.

Науковці А.Ф. Степанюк  і В.М. Трубніков виділяють 
два  етапи ресоціалізації  – пенітенціарний  і  постпенітен-
ціарний. Також вони вказують на ряд причин, що мають 
негативне значення для процесу виправлення та ресоціа-
лізації особи. До них відносять:

1)  штучно створений процес десоціалізації, втрачений 
зв’язок із сім’єю;

2)  ще  більша  криміналізація  особи  внаслідок  зви-
кання  до  колонії  шляхом  засвоєння  звичаїв  негативної 
спільноти, зорієнтованість на тюремну культуру;

3)  низька якість і, відповідно, ефективність виховного 
впливу [5; 6].

Загалом  підтримуючи  позицію  щодо  такого  поділу, 
вбачаємо, що першочергове значення у відновленні засу-
дженого  і  його  адаптації  до  нормального  суспільного 
життя  відіграє  саме  установа  виконання  покарань.  Від-
повідно,  функція  цих  установ  не  лише  каральна  й  пра-
вообмежувальна,  а  й  виховна,  й  така, що повинна  спри-
яти засудженому підготуватись до нормального життя за 
межами установи, тобто ресоціалізуюча. Адже не секрет, 
що в суспільстві побутує думка про те, що місця позбав-
лення  волі  мають  досить  негативний  вплив  на  засудже-
них,  де  особа  може  звикати  до  «звичаїв  та  «традицій», 
які  там  існують,  і  очікується ще  більша  криміналізація. 
Виправдано, що  підготовка  до  звільнення  особи  з  місць 
позбавленні волі повинна бути одним із завдань установи 
виконання  покарань.  Адже  цей  процес  досить  тривалий 
і  специфічний.  Звичайно,  готувати  себе  до  звільнення 
з місць позбавлення волі й до нормального життя насам-
перед  повинен  сам  засуджений,  адже  саме  він  несе  від-
повідальність  за  свої  вчинки,  які призвели до його  засу-
дження, тому він повинен бажати виправитись і виявляти 
готовність, у тому числі й психологічну, до самокерованої 
правослухняної поведінки.

Вдається слушною думка В.В. Сулицького, який вка-
зав на важливість саме комплексної програми підготовки 
засудженого до життя,  яка своєю чергою повинна вклю-
чати такі етапи:

1)  звільнення з місць позбавлення волі (дії адміністра-
ції пенітенціарних установ, які регламентуються відповід-
ними законодавчими й нормативними актами);

2)  психологічний,  що  полягає  у  врахуванні  психо-
логічних  особливостей  особистості  засуджених  під  час 
складання  тематичного  плану  з  підготовки  засуджених 
до  життя  на  волі,  формування  навчальних  груп,  прове-
дення занять та соціально-психологічних тренінгів тощо 
(навчання  методів  самоконтролю  та  психоемоційного 
саморегулювання,  психологічних  основ  спілкування 
та вирішення конфліктних ситуацій, пізнання власного Я, 
опановування  умінням  самовдосконалення,  позитивного 
мислення тощо);
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3)  соціальний,  що  полягає  в  побудові  позитивних 
правових  засобів  вирішення  соціально-правових  і  соці-
ально-психологічних проблем повсякденного життя після 
звільнення з місць позбавлення волі (розв’язання житло-
вих  проблем,  працевлаштування,  отримання  документів, 
навчання, пенсійне забезпечення тощо) [7, с. 10].

Кримінально-виконавчий  закон  прямо  передбачає 
обов’язок органу з питань пробації спільно з адміністра-
цією установи  виконання покарань не  пізніше  як  за  три 
місяці до закінчення строку покарання у виді обмеження 
або позбавлення волі на певний строк організувати здій-
снення заходів щодо сприяння засудженим, які готуються 
до звільнення, визначенні місця проживання після звіль-
нення, влаштуванні до спеціалізованих установ для звіль-
нених,  госпіталізації  до  закладів  охорони  здоров’я  (за 
потреби),  працевлаштуванні  після  звільнення  працездат-
них осіб [1].

Тут варто згадати й Положення про програму диферен-
ційованого виховного впливу на засуджених «Підготовка 
до  звільнення»,  яка  затверджена  наказом  Міністерства 
юстиції    від  21  грудня  2018  р.  Саме  участь  засуджених 
осіб у вищевказаній програмі вважається важливою скла-
довою процесу їх виправлення та ресоціалізації. Ця про-
грама  реалізовується  соціально-психологічною  службою 
в  установі  виконання  покарань,  проте  разом  зі  спосте-
режними комісіями, суб’єктами соціального патронажу, а 
інколи за їх згодою також і релігійними організаціями чи 
об’єднаннями громадян тощо. Варто зазначити, що згідно 
із цією програмою заходи щодо підготовки до звільнення 
особи починаються вже навіть  із моменту її прибуття до 
місця позбавлення волі й, відповідно, будуть охоплювати 
весь  період  відбування  особою  покарання.  Вони  поді-
ляються на  декілька  етапів,  які мають  у  більшості  орга-
нізаційний  компонент  і  стосуються  з’ясування  питань 
соціального  характеру,  як,  наприклад,  щодо  наявних 
родинних стосунків засудженого, його освіти й професії. 
Засудженому  пропонується  набути  освіту,  надати  допо-
могу  по  проблемних  питаннях  (допомога  засудженому 
в оформленні документів, наданні інформації про заклади 
соціальної адаптації для осіб, звільнених із місць позбав-
лення волі,  їхнього розташування, контактні дані, умови 
прийому й проживання в них) і зарахувати на курси під-
готовки до звільнення [8]. Тобто в більшості всі заходи під 
час реалізації цієї програми спрямовані на сприяння засу-
дженим до встановлення соціальних позитивно-корисних 
відносин. Проте, на жаль, не завжди ця система підготовки 
ефективна з огляду, насамперед, на незацікавленість обох 
сторін,  тобто  як  самого  засудженого,  так  і  адміністрації 
органу чи установи виконання покарань.

Адаптація засудженого до життя на волі має й психо-
логічний фактор. Відповідно, психологічна підготовка до 
звільнення  допомагає  засудженому  перебудувати  свою 
психіку. Окремі вчені також вказували на важливість пси-
хологічної  підготовки  засуджених  до  звільнення,  а  саме 
А.Д. Глоточкін підкреслював доцільність  запровадження 
такої підготовки як важливого напрямку дослідження пені-
тенціарної  психології  [9].  Інший  науковець, Н.С. Фомін, 
зазначив,  що  психологічна  структура  складається  з  вза-
ємодії  зовнішніх  і  внутрішніх  чинників,  які  визначають 
соціальну  поведінку  людини,  й  практично  зображується 
в  ставленні  до  навколишнього  світу  й  самого  себе  [10]. 
Завдання щодо надання психологічної допомоги засудже-
ним  та  особам,  взятим  під  варту,  покладено  насамперед 
на  психолога  установи  виконання  покарань.  Відповідно 
до  Типових  посадових  обов’язків  психолога  установи 
виконання  покарань  та  слідчого  ізолятора,  які  затвер-
джені Наказом Міністерства юстиції від 17 січня 2017 р., 
основними завданнями психолога є розробка й реалізація 
спільно  з  персоналом  установи  індивідуальних  і  групо-
вих  програм  психокорекційного  й  педагогічного  впливу 
на засуджених з урахуванням їхніх індивідуальних особ-

ливостей  і  ступеня  соціально-педагогічної  занедбаності. 
Відповідно,  до  обов’язків  психолога  входить  вивчання 
засуджених,  які  прибули  до  установи,  складання  їхньої 
психологічної  характеристики,  розробка  індивідуаль-
них програм  соціально-виховної  роботи  із  засудженими, 
здійснення заходів щодо соціально-психологічної адапта-
ції  засуджених та осіб,  взятих під варту, до перебування 
в  умовах  ізоляції  від  суспільства  й  нейтралізації  його 
негативного впливу на особистість, проведення за згодою 
засуджених та осіб, взятих під варту, тестової психодіаг-
ностики, індивідуальних і групових занять із психологіч-
ної корекції їх психотравмувальних станів, організування 
психологічної  підготовки  засуджених  до  життя  після 
звільнення від відбування покарання [13]. Тобто на пені-
тенціарному  етапі  з  психологічною  допомогою  щодо 
адаптації ніби зрозуміло, тоді як на постпенітенціарному 
етапі питання щодо можливості одержання особами, що 
відбули покарання, такої допомоги частково (навіть можна 
зазначити, що досить поверхнево) нормативно закріплене, 
проте реального механізму немає.

Отже,  головним  завданням  психологічної  підготовки 
є  допомога  особі  нормально  пристосуватися  до  життя 
суспільства  шляхом  налаштування  її  психічних  станів, 
активізації психіки,  вміння долати внутрішні неузгодже-
ності й напругу, зміною суспільних поглядів засудженого, 
підвищення його самооцінки. Усі засоби й методи психо-
логічної  допомоги  засудженим  при  ресоціалізації  пови-
нні  бути  доцільними,  систематичними,  послідовними  й, 
що  важливо,  індивідуальними. Мабуть,  індивідуальність 
є найбільш важливим принципом при наданні такої допо-
моги,  адже кожна особа  індивідуальна й має свій рівень 
розвитку  індивідуально-психологічних  якостей,  бажань, 
ціннісних і вольових рис, емоцій, почуттів  і самооцінки. 
Тобто  при  ресоціалізації  важливі  насамперед  індивіду-
ально-психологічні  характеристики  особи  засудженого. 
Щодо  самооцінки  засудженого,  то  вона  є  розумінням 
та оцінкою ним своїх власних якостей, чеснот і недоліків, 
ставленням його до інших людей і ставленням людей до 
нього. Вона притаманна лише повноцінним особистостям 
і залежить від того, як засуджений бачить сам себе, й від 
думки навколишніх.

Під час обрання методів психологічної допомоги засу-
дженим при ресоціалізації необхідно пам’ятати про сис-
тему панівних мотивів особистості, тобто про  її спрямо-
ваність. Спрямованість  засудженого містить  усвідомлені 
мотиви його поведінки, а саме його цілі, інтереси, ідеали, 
переконання,  та  зображує  саме  моральну  сторону  його 
особистості,  визначає  поведінку.  На  спрямованість  осо-
бистості впливає також і характер,  і темперамент як від-
носно стійка й вроджена властивість психіки, яка власне 
й відповідає за те, як особа реагує на події, які з нею від-
буваються, та інших людей. Також риси характеру певною 
мірою  визначають  можливий  ступінь  адаптації  засудже-
ного до умов суспільства, швидкість  і процес його ресо-
ціалізації.  Важливе  значення мають  емоції  та  ступінь  їх 
вираження.

Висновки. Отже,  виходячи  із  того,  наскільки  важ-
ливий  саме  психологічний  аспект  адаптації  засудженого 
до  умов  життя  після  відбуття  ним  покарання,  на  кож-
ному  етапі  ресоціалізації,  як на пенітенціарному,  так  і  на 
постпенітенціарному, важливо звертати особливу увагу на 
такий  комплекс  заходів,  які  б  насамперед  забезпечували 
соціально-психологічну  готовність  особи  до  звільнення, 
швидке  її  відновлення  та  адаптацію  до  суспільства  після 
виходу  з  місць  позбавлення  волі.  Адже  проаналізована 
програма  диференційованого  виховного  впливу  на  засу-
джених,  яка  розкриває  етапи  підготовки  до  звільнення, 
містить  здебільшого  заходи  організаційного  й  соціально-
побутового  характеру  й  мало  торкається  психологічної 
сторони. Враховуючи цей факт, а також те, що метою ресо-
ціалізації  є  насамперед  успішна  адаптація  колишнього  
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засудженого  в  суспільстві  й,  відповідно,  невчинення 
ним нових злочинів у майбутньому, становлення його як 
повноправного  члена  суспільства,  вдається  необхідним 
більшу увагу звертати на організацію психологічної допо-
моги,  здійснення  заходів  індивідуально-психологічного 

характеру  саме  тим  особам,  які  вже  відбули  покарання. 
Відповідно, це вимагає появи окремої норми в законодав-
стві,  яка  була  б  покликана  регулювати не  лише питання 
соціального  патронажу,  а  й  спрямована  конкретно  на 
заходи психологічного патронажу.
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У статті розглянуто адміністративно-правові засади протидії корупції. Досліджено питання дефініції терміну «корупція». Проаналізо-
вано міжнародний досвід протидії та запобігання корупційних проявів на основі досвіду Німеччини, Франції, Італії, Британії та Ізраїлю.

Для міжнародної спільноти відомі чинники успішної боротьби з корупцією, до таких відносять насамперед відкритість влади, її про-
зорість, а також прозорість прийняття нею рішень. Також не останню роль відіграє свобода слова й незалежність і повна свобода слова 
з боку засобів масової інформації.

Натепер кримінальні елементи певною мірою змінили форми й методи незаконної діяльності. Корумповані чиновники все більше 
концентрують свої зусилля на встановлення контролю над найбільш прибутковими сферами економічних відносин, залучаючи інших 
корумпованих чиновників, намагаючись проникнути на різні рівні уряду, щоб лобіювати їхні власні інтереси. Велика кількість злочинних 
організацій мають тісні міжрегіональні й міжнародні зв’язки.

Розглянуто питання проблеми, з якими стикається країна в ході запобігання корупції. В останні роки українська влада почала карди-
нальні реформи в законодавстві з питань корупції. Були введені нові органи, які мають стати вирішальними в боротьбі з корупцією. Нара-
зі законодавство в антикорупційній сфері не досконале й повинне удосконалюватися, беручи до уваги іноземний досвід. Є проблемою і 
відсутність прозорості влади. Також великим питанням у подоланні корупції є ставлення громадськості до корупції: хоча корупція і стала 
причиною протестів у 2014 році, майже половина населення піде на корупційні дії, якщо це розв’яже її проблему.

Одним з основних компонентів формування та впровадження ефективної системи протидії корупції виділено чітку взаємодію держав 
на регіональному й міжнародному рівнях, насамперед їхніх правоохоронних органів, участь у заходах із боротьби із цим негативним 
явищем, що реалізуються в рамках Організації Об’єднаних Націй, Ради Європи, Інтерполу, Міжнародного валютного фонду, Світового 
банку й інших міжнародних інститутів.

Ключові слова: корупція, запобігання корупції, протидія корупції, антикорупційні заходи.

The article deals with the administrative and legal principles of combating corruption. The issue of defining the term “corruption” is investigated. 
The international experience of combating and preventing corruption is analyzed based on the experience of Germany, France, Italy, Britain and Israel.

For the international community, the factors known to be successful in the fight against corruption include, first of all, the openness of the 
government, its transparency and transparency of its decision-making. Freedom of expression and independence and complete freedom of 
expression by the media also play a crucial role.

Today, criminal elements have to some extent changed the forms and methods of illegal activity. Corrupt officials are increasingly concentrating 
their efforts on controlling the most profitable areas of economic relations by engaging corrupt officials, trying to break into various levels of 
government to lobby for their own interests. A large number of criminal organizations have close interregional and international links.

The problems of the country in the process of preventing corruption are considered. In recent years, the Ukrainian authorities have launched 
dramatic reforms in the legislation on corruption. New bodies have been introduced to be decisive in the fight against corruption. At present, anti-
corruption legislation is not perfect and needs to be improved, taking into account foreign experience. The lack of transparency of government is 
a problem as well. A major problem in the fight against corruption is the public’s attitude to corruption, although corruption caused the protests in 
2014, almost half of the population will go to corruption if that solves its problem.

 One of the main components of the formation and implementation of an effective system of combating corruption is the clear interaction of 
the states at the regional and international levels, especially their law enforcement agencies, participation in measures to combat this negative 
phenomenon, implemented within the United Nations, Council of Europe.

Key words: corruption, anti-corruption, corruption prevention, anti-corruption measures.

Актуальність проблеми. Останнім часом у багатьох 
країнах  проводиться  активна  правова  політика  у  сфері 
протидії корупції. Однак, незважаючи на розвинену зако-
нодавчу базу України у сфері протидії корупції та націле-
ність  державної  політики на  її  ліквідацію,  стан  корупції 
в країні викликає безліч нарікань.

Натепер  не  можна  стверджувати  про  значні  досяг-
нення у сфері її подолання, корупція набула системного 
характеру.  І  запозичення  іноземного  досвіду  надзви-
чайно актуальне для розвитку антикорупційної політики 
України.

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Дослі-
дженням питань із протидії корупції приділялася та приді-
ляється велика увага в науковій літературі. Дослідженню 
проблеми боротьби  з  корупцією присвятили свої роботи 

В.  Авер’янов,  В.  Андріанов,  О.  Андрійко,  А.  Бандурка, 
В.  Білоус,  В.  Баштанник,  В.  Гвоздецкий,  Д.  Заброда, 
О. Кожевников, А. Куракін, Н. Мельник, Є. Невмержиць-
кий, А. Суббот, С. Циц, М. Ярошенко, А. Яфонкін, І. Яцків.

Метою роботи є аналіз іноземного досвіду у сфері адмі-
ністративно-правового регулювання протидії корупції.

Виклад основного матеріалу. Неефективність право-
вої політики в галузі запобігання та боротьби з корупцією 
обумовлена  слабким  державним  контролем  над  коруп-
цією,  недосконалістю  законодавства  (наявність  лазівок 
у  законодавстві,  правових  конфліктів,  плутанини  право-
вих норм, багатьох підзаконних актів і так далі), а також 
низьким духовним потенціалом.

Для  початку,  розглянемо  дефініцію  поняття  «коруп-
ція» (табл. 1).
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Виходячи з цього, корупція має економічний, соціаль-
ний,  політичний  і  психологічний  аспекти,  кожен  з  яких 
приводить до єдиного результату – особисте  збагачення, 
вигода.

Якщо  ж  говорити  про  протидію  корупції  в  Україні, 
то варто зазначити, що найважливіші заходи запобігання 
корупційних  порушень  –  це  прийняття  закону  України 
«Про  запобігання  корупції»,  Антикорупційної  програми 
й інших нормативних актів, які спрямовані на запобігання 
корупції в Україні.

Цей  Закон  визначає  статуси  антикорупційних  орга-
нів,  формулює,  що  таке  «корупція»  та  «корупційне 
діяння»,  розглядає  коло  суб’єктів,  тобто  потенційних 
корупціонерів.

Для міжнародної  спільноти  відомі  чинники успішної 
боротьби  з  корупцією,  до  таких  відносять  насамперед 
відкритість влади,  її прозорість, а також прозорість при-
йняття нею рішень. Також не останню роль відіграє сво-
бода  слова  й  незалежність  і  повна  свобода  слова  з  боку 
засобів масової інформації.

Натепер  кримінальні  елементи  певною  мірою  змі-
нили форми й методи незаконної діяльності. Корумповані 
чиновники все більше концентрують свої зусилля на вста-
новлення контролю над найбільш прибутковими сферами 
економічних  відносин,  залучаючи  інших  корумпованих 
чиновників, намагаючись проникнути на різні рівні уряду, 
щоб лобіювати їхні власні інтереси. Велика кількість зло-
чинних організацій мають тісні міжрегіональні й міжна-
родні зв’язки [6, с. 38].

Безперечно,  втілення  в  життя  закордонного  досвіду, 
насамперед  чинних  дієвих  правових  та  організаційних 
механізмів протидії корупції, є шляхом України для мак-
симального зменшення корупційних проявів і рівня коруп-
ції в країні. У сьогоднішніх реаліях, коли з’явився дієвий 
механізм  боротьби  з  корупцією,  вивчення  закордонних 
програм  на  протидію  корупції,  які  є  не  лише  в  теорії,  а 
й довели на практиці свою ефективність, є невіддільною 
частиною для його удосконалення та перспектив роботи. 
Тож  запозичення позитивного  іноземного досвіду  є  пер-
спективою для розвитку національного механізму проти-
дії та запобігання корупції.

Одним з основних компонентів формування та впро-
вадження  ефективної  системи  протидії  корупції  є  чітка 
взаємодія держав на регіональному й міжнародному рів-
нях,  насамперед  їхніх  правоохоронних  органів,  участь 
у заходах із боротьби із цим негативним явищем, що реа-
лізуються  в  рамках Організації  Об’єднаних Націй,  Ради 
Європи, Інтерполу, Міжнародного валютного фонду, Сві-
тового банку й інших міжнародних інститутів [7, с. 124].

Проаналізуємо  досвід  деяких  зарубіжних  країн,  які 
досягли певного успіху в боротьбі з корупцією.

Серед  антикорупційних  механізмів,  які  впроваджу-
ються  в  Німеччині,  слід  згадати  намір  створити  реєстр 
корумпованих фірм. У цьому випадку Німеччина йде шля-
хом  зарубіжного  досвіду,  особливо  ізраїльського.  Суть 
його полягає в тому, що компанія, яка включена до такого 
реєстру,  позбавлена  права  виконувати  будь-які  державні 
замовлення, стає об’єктом підвищеної уваги з боку право-
охоронних органів. Досвід боротьби з корупцією в Німеч-
чині  й  Словаччині  свідчить  про  ефективність  участі  гро-
мадськості  в  боротьбі  з  корупцією.  Зокрема,  Федеральне 
управління кримінальної поліції Нижньої Саксонії предста-
вило анонімні повідомлення громадян про економічні зло-
чини. Це рішення було прийнято в результаті експеримен-
тального проєкту, протягом якого за чотири місяці до того, 
як  вищезгадана  спеціальна  група,  що  складається  всього 
з  9  прокурорів  і  33  поліцейських,  отримала  184  повідо-
млення. Кримінальні справи були порушені в 124 справах, 
з яких 30% стосувалися корупційних справ [9].

Франція  створила  спеціалізовану  структуру  обслу-
говування, типову для багатьох країн Західної Європи, а 
саме Центральне контрольно-ревізійне управління (тільки 
виявляє порушення), Служба, спрямована на запобігання 
корупції,  Центральне  управління  правової  поліції,  Цен-
тральне  управління  загальної  інформації,  Центральне 
управління  виконання  покарань  за фінансові  проступки. 
Всі  ці  структури  фінансуються  державою  та  бюджетом, 
і кожна служба працює в певній галузі. Чинне французьке 
законодавство містить ряд правових актів, спрямованих на 
боротьбу з корупцією, які насамперед стосуються фінан-
сових зловживань.

Однією  з найбільш дієвих  систем суспільно-політич-
них та юридичних елементів протидії корупції є система 
в  Італійській Республіці. Там у  виконанні  такого  важли-
вого  завдання  безпосередньо  взаємодіють  громадські 
й державні організації [10, с. 17].

В Італії в 1993 році під тиском громадськості був при-
йнятий Закон про мафіозні угруповання, який став окре-
мим правилом у новому Кримінальному кодексі Італії. Він 
накладає  сувору  відповідальність  за  вступ  до  мафіозної 
злочинної  організації.  «Кожен,  хто  є  членом  злочинного 
угруповання  мафіозного  типу,  що  складається  з  трьох 
і  більше  осіб,  карається  позбавленням  волі  на  строк  від 
3 до 6 років» [11, с. 283].

Згідно  із  законом,  суддям  була  надана  можливість 
ув’язнювати не тільки тих, хто безпосередньо вчинив зло-
чин, а й тих, хто його скоїв. Конституція Італії втілює полі-
тичне рішення про надання Верховній Раді суддів (Парла-
менту суддів) виняткових прав на заохочення та покарання 
суддів.  Дві  третини  членів  Ради  обирають  суддів,  одна 
третина  обирає  політичні  партії.  Крім  того,  адміністра-
тивні комісії мають статус судів, а Конституція передбачає  

Таблиця 1
Порівняння дефініцій поняття «корупція»

Джерело Визначення

Американський  
юридичний словник

«діяння, яке вчиняється з наміром надати деякі переваги, несумісні з офіційними 
обов'язками посадової особи й правами інших осіб; діяння посадової особи, яка 
неправомірно використовує своє становище чи статус для одержання будь-якої переваги 
для себе чи іншої особи в цілях, які суперечать обов'язкам і правам інших осіб» [1].

Великий тлумачний словник 
української мови

«використання посадовою особою свого службового становища з метою особистого 
збагачення; підкупність, продажність урядовців і громадських діячів» [2].

С.І. Ожегов «підкуп хабарями, продажність посадових осіб, політичних діячів» [3].

М.М. Кінаш
«породження соціуму й стосунків в нім, коли відособлення управлінських функцій у 
різних сферах (господарських, суспільних і тому подібне) породжує в посадової особи 
можливість розпоряджатися ресурсами, приймати рішення не на користь цього ж 
суспільства, а виходячи зі своїх корисливо-егоїстичних мотивів» [4].

М.Ю. Тихомиров
«злочинна діяльність у сфері політики чи державного управління, використання 
посадовими особами наданих їм прав і владних повноважень із метою особистого 
збагачення» [5].

Джерело: складено автором
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адміністративне провадження за деякими кримінальними 
справами. «Ефективний антикорупційний механізм пови-
нен також враховувати, що судді, прокурори й слідчі вважа-
ються представниками однієї професії та регулярно зміню-
ють ролі. Кожна прокуратура автономна. Кожен прокурор 
має ті ж гарантії незалежності, що й судді. Верховенство 
закону  у  всіх  випадках  встановлюється  в  країні. Не  роз-
слідування  злочину  саме по  собі  є  злочином. Сукупність 
цих факторів була вирішальною для боротьби з корупцією 
в Італії. Політики не змогли заблокувати судові розсліду-
вання» [11, с. 284].

Завищені  стандарти  цивільної  поведінки  в  Брита-
нії – це результат політичних та юридичних дій, морально-
соціальних  змін  та  ефективного  соціального  контролю 
державних  службовців.  Описуючи  антикорупційне  зако-
нодавство  Британії,  слід  звернути  особливу  увагу  на 
високу  правову  культуру  громадян  і  сформовані  звичаї 
професійної  етики  державної  служби.  Парламентські 
акти є окремими джерелами права й становлять статутний 
закон.  Такий  унікальний  поділ  загального  й  статутного 
права має важливе значення, зокрема під час визначення 

кримінальних та адміністративних санкцій за корупційні 
правопорушення.  Наприклад,  коли  відповідальність  за 
злочин передбачена в парламентському акті [9].

Висновки. Розглянуто проблеми,  з  якими  стикається 
країна в ході  запобігання корупції. В останні роки укра-
їнська влада почала кардинальні реформи в законодавстві 
з  питань  корупції.  Були  запроваджені  нові  органи,  які 
мають стати вирішальними в боротьбі з корупцією. Наразі 
законодавство  в  антикорупційній  сфері  не  досконале 
й повинне удосконалюватися, беручи до уваги іноземний 
досвід. Є проблемою і відсутність прозорості влади. Також 
великим питанням у подоланні корупції є ставлення гро-
мадськості  до  корупції:  хоча  корупція  і  стала  причиною 
протестів у 2014 році, майже половина населення піде на 
корупційні дії, якщо це розв’яже їхню проблему.

Задля  якіснішої  протидії  корупції  слід  надати  новим 
антикорупційним органам повну незалежність від впливу 
влади,  а  також  налагодити  їхню  роботу,  адже  наразі  ці 
органи працюють досить незлагоджено. Також запустити 
в роботу Вищий антикорупційний суд України,  який все 
ніяк не запрацює, хоча теоретично вже повинен.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Black Н. Black Law Dictionary. New York, 1998. 460 p.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови : 250000 / уклад. та голов. ред. В.Т. Бусел. Київ, Ірпінь : Перун,  

2005. 1728 с.
3. Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. 23-е издание, испр. Москва : Русский язык, 1990. 270 с.
4. Кінаш М.М. Корупція як соціальне негативне явище. Форум права. 2012. № 4. С. 458–463.
5. Тихомирова Л.В, Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. Москва :1997. 460 с.
6. Відповідальність за корупційні діяння, правові засади відшкодування збитків, завданих внаслідок їх вчинення : навч.-метод. мате-

ріали / Ю.В. Баскакова, В.М. Гаврилюк, П.В. Качанова, Г.О. Усатий ; упоряд. О.В. Жур. Київ : НАДУ, 2013. 108 с.
7. Головкін О.В., БуроваВ.В. Міжнародний досвід боротьби з корупцією. Кримінальне право. 2014. С. 122–130.
8. Чубенко І.В. Зарубіжний досвід боротьби з корупцією в органах виконавчої влади. Вісник державної служби України.  

2003. № 1. С. 8–11.
9. Міжнародний досвід протидії корупції. Корупція в Україні: причини поширення та механізми протидії. Агентство стратегічних 

досліджень : вебсайт. URL: http://sd.net.ua/2012/03/09/mizhnarodnij-dosvid-protidiyi-korupciyi.html#sel=.
10. Беглиця В.П. Досвід Європейських країн щодо формування антикорупційної стратегії. Наукові праці Чорноморського державного 

університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». 2015. Випуск 252. Том 263. С.17–23.
11. Невмержицький Є.В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії : монографія. Київ : КНТ, 2008. 368 с.



440

№ 1 2020
♦

УДК 343.451.05(477+438)

РОЗГОЛОШЕННЯ ТАЄМНИЦІ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ ЯК ОЗНАКА  
ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ  

СТАТТЕЮ 163 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ  
Й СТАТТЕЮ 267 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА: 

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

DIVULGENCE OF THE PRIVACY OF CORRESPONDENCE AS AN ESSENTIAL ELEMENT 
OF THE CRIMES, PROVIDED FOR BY ART. 163 OF THE CRIMINAL CODE  

OF UKRAINE AND ART. 267 OF THE CRIMINAL CODE OF REPUBLIC POLAND:  
COMPARATIVE LEGAL RESEARCH

Єдинак І.В.,
аспірантка кафедри кримінального права і кримінології

Львівського національного університету імені Івана Франка

У статті здійснено порівняльний аналіз доктринальних підходів щодо віднесення розголошення таємниці кореспонденції до ознак 
об’єктивної сторони складів злочинів, передбачених статтею 163 «Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої 
кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер» Кримінального кодексу України та статтею 267 «Хто без дозволу отри-
мує інформацію, яка не призначена для нього, шляхом відкривання закритого листа, підключення до телекомунікаційної мережі, зі зломом чи 
обходом її електронного, магнітного, інформаційного чи іншого спеціального захисту» Кримінального кодексу Республіки Польща.

Для української кримінально-правової доктрини традиційним є виділення обов’язкових і факультативних ознак об’єктивної сторони складу 
злочину: до першої групи належить суспільно небезпечне (злочинне) діяння у формальних складах злочинів, або ж суспільно небезпечне 
(злочинне) діяння, причинно-наслідковий зв’язок і суспільно небезпечні (злочинні) наслідки (у матеріальних складах злочинів); до другої групи 
відносять час, місце, спосіб, обстановку, знаряддя та засоби вчинення злочину [1, с. 216–217]. Звісно ж, зустрічаються наукові підходи, в межах 
яких кількість факультативних ознак об’єктивної сторони складу злочину збільшується, або, навпаки, зменшується.

Польськими вченими теж не досягнуто єдності відносно класифікації ознак об’єктивної сторони складу злочину, їхньої кількості й 
співвідношення між собою: так, одні науковці виокремлюють групу «модальних» ознак діяння, до яких належать час, місце й особли-
ва ситуація вчинення злочину [2, с. 116; 3, с. 179], інші називають вказані ознаки «факультативними» [4, с. 206], тоді як треті до таких 
«факультативних» ознак діяння відносять «<…> спосіб, місце, ситуацію та час діяння, а також об’єкт виконавчого діяння» [5, с. 108].

Враховуючи наведене, проведення такого порівняльного правового дослідження натепер, в час, коли наша країна здійснює поступ у 
напрямку євроінтеграції, надзвичайно актуальне.

Ключові слова: таємниця кореспонденції, право на таємницю, склад злочину, об’єктивна сторона складу злочину, розголошення 
таємниці.

The article deals with the comparative legal research of the doctrinal approaches to the divulgence of the privacy of correspondence as an 
essential element of the crimes, provided for by Art. 163 “Violation of privacy mail, telephone conversations, telegraph and other correspondence 
conveyed by means of communication or via computer” of the Criminal Code of Ukraine and Art. 267 “Whoever, without authorized to do so, 
acquires information not destined for him, by opening a sealed letter, or connecting to a wire that transmits information or by breaching electronic, 
magnetic or other special protection for that information” of the Criminal Code of the Republic Poland.

It is traditional to distinguish obligatory and optional features of the objective side of the crime for the Ukrainian criminal law doctrine. The 
first group includes socially dangerous (criminal) acts (in formal crime) or socially dangerous (criminal) acts, cause and effect communication and 
socially dangerous (criminal) consequences (in the material composition of crimes); the second group includes time, place, method, situation, 
tools and means of committing a crime [1, p. 216–217]. Of course, there are scientific approaches in which the number of optional features of the 
objective side of the crime is increasing or, conversely, decreasing.

Polish scientists have also not reached a unity regarding the classification of features of the objective side of the crime, their number 
and their relationship: for example, some forges distinguish a group of “modal” signs of action, to which belong the time, place and special 
situation of the crime [2, p. 116; 3, p. 179], others call these signs “optional” [4, p. 206], while the third to such “optional” signs of action include  
“<...> the way, place, situation and time of action, as well as the object executive act” [5, p. 108].

Given the above, comparative legal study is extremely relevant today, when our country is moving towards European integration.
Key words: privacy of correspondence, right to privacy, essential elements of offence, objective aspect of a crime, divulgence of the privacy 

of correspondence.

Постановка проблеми.  Проведення  порівняльних 
правових  досліджень  натепер,  в  час,  коли  наша  країна 
здійснює колосальний поступ у напрямку євроінтеграції, 
надзвичайно  актуальне.  Успішність  євроінтеграційних 
процесів значною мірою залежить від сприйняття та впро-
вадження на законодавчому рівні визнаних європейською 
спільнотою  стандартів  охорони  прав  і  свобод  людини 
й громадянина.

У  цьому  контексті  вкрай  важливим  є  дослідження 
кримінального законодавства Республіки Польща, з якою 
Україну  пов’язує  не  лише  географічне  розташування, 
близькість менталітету й етномовна спільність. Протягом 
багатьох десятиліть правові системи обох країн розвива-
лися в межах однієї країни, що не могло не позначитися 
на  кримінально-правовій  доктрині  й  механізмах  кримі-
нально-правового  регулювання.  Порівняння  ж  підходів 
обох  країн  до  кримінальної  відповідальності  за  пору-

шення  таємниці  кореспонденції,  враховуючи  євроінте-
граційний досвід Республіки Польща, дозволить виявити 
власні  теоретичні  й  законодавчі  прогалини,  розглянути 
можливість впровадження прогресивних ідей.

У  зв’язку  з цим, метою  статті  є  з’ясування, чи може 
розголошення  таємниці  кореспонденції  утворювати 
об’єктивну сторону  злочину, передбаченого ст.  163 Кри-
мінального  кодексу  України,  проведення  відповідного 
порівняльно-правового  аналізу  із  законодавством  Респу-
бліки Польща.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Слід  від-
значити,  що  проблемі  ознак  об’єктивної  сторони  складів 
злочинів,  передбачених  у  ст.  163  Кримінального  кодексу 
України  й  у  ст.  267  Кримінального  кодексу  Республіки 
Польща, приділено увагу як в українській, так і в польській 
кримінально-правовій літературі, а більшість наукових дис-
кусій  точаться  навколо  повноти  й  точності  встановлення 
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конкретних  ознак  об’єктивної  сторони  злочину.  З-поміж 
науковців,  які  досліджували  цю  проблематику,  варто  від-
значити  таких  українських,  російських  і  польських  вче-
них,  як  В.К.  Грищук,  C.Я.  Лихова,  В.О.  Навроцький, 
О.П. Горпинюк, Д.В. Бушков, Д.Ю. Кондратов, А.Н. Трай-
нин, А.В. Парфенов, В.І. Іванов, Н.Ф. Антонов, Т.Д. Усти-
нова, М.І. Бажанов, Н.В. Федотова, А. Золь, Є. Ляховські, 
А. Марек, А. Адамські, В. Куніцька-Михальська.

Невирішені раніше проблеми. Водночас,  ні  в  укра-
їнській,  ні  в  польській  кримінально-правовій  доктрині 
не  досягнуто  єдності  поглядів  щодо  класифікації  ознак 
об’єктивної  сторони  складів  злочинів,  передбачених 
ст.  163 Кримінального  кодексу України й  ст.  267 Кримі-
нального кодексу Республіки Польща, їх кількості й спів-
відношення між собою.

Виклад основного матеріалу. Зробивши  аналіз  кри-
мінального законодавства України й Республіки Польща, 
з’ясовано,  що  в  Україні  кримінально-правова  охо-
рона  таємниці  кореспонденції  забезпечується  нормами 
ст. 163 Кримінального кодексу України (далі – КК Укра-
їни), а в Республіці Польща – § 1, 3 й 4 ст. 267 Криміналь-
ного кодексу Республіки Польща  (далі КК РП)  (§  2  вка-
заної  статті  кримінально-правовими  засобами  охороняє 
безпеку інформаційних систем).

Формулювання  диспозиції  ч.  1  ст.  163  КК  України 
дозволяє  зробити  висновок  про  те,  що  суспільно  небез-
печне  (злочинне)  діяння,  передбачене  відповідним  скла-
дом  злочину  полягає,  власне,  в  «порушенні»  таємниці 
листування,  телефонних  розмов,  телеграфної  чи  іншої 
кореспонденції,  що  передаються  засобами  зв’язку  чи 
через комп’ютер [6].

Розпочнемо з того, що частина вчених, які на дисерта-
ційному  рівні  спеціально  досліджували  проблеми  кримі-
нальної відповідальності за порушення таємниці кореспон-
денції, вважають, що випадки розголошення такої таємниці 
не слід відносити до «порушень» таємниці кореспонденції. 
Аргументи водночас наводяться досить непереконливі.

Перший з них пов’язаний зі зверненням науковців до 
історії  кримінального  законодавства,  а  точніше  –  до КК 
Української Радянської Соціалістичної Республіки (далі – 
УРСР) 1960 р. та КК Російської Радянської Федеративної 
Соціалістичної Республіки (далі – РРФСР) 1960 р., які не 
містили статей, аналогічних ст. 182 «Порушення недотор-
каності приватного життя» КК України, у  зв’язку  із чим 
випадки розголошення таємниці кореспонденції інтерпре-
тувалися як «порушення», передбачені ст. 131 КК УРСР 
«Порушення  таємниці  листування»  (кримінальна  відпо-
відальність передбачалася за порушення таємниці листу-
вання, вчинене службовою особою) та ст. 135 КК РРФСР 
відповідно.  Оцінюючи  таку  практику,  Д.Ю.  Кондратов 
відзначає, що «<…> можливо в  той час подібна позиція 
мала  право  на  існування»  [7,  с.  124],  тоді  як  Д.В.  Буш-
ков, навпаки, вважає, «<…> що і в той час не можна було 
визнавати розголошення відомостей, які складають таєм-
ницю  особистої  кореспонденції  способом  її  порушення 
<…>» [8, с .96].

Наведене навряд чи можна сприйняти з позицій фор-
мальної  логіки,  адже  обсяг  передбачених  тогочасною 
редакцією ст. 131 КК УРСР суспільно небезпечних (зло-
чинних)  діянь  не  залежав  від  наявності  (чи  відсутності) 
інших статей Особливої частини; аналогічно, обсяг чин-
ної ст. 163 КК України не залежить від обсягу інших ста-
тей,  якими  забезпечується  кримінально-правова  охорона 
окремих  видів  таємниць.  Зворотне  ж  твердження  буде 
алогічним  та  ігноруватиме  наявну  конкуренцію  кримі-
нально-правових  норм:  наприклад,  всупереч  здоровому 
глузду, доведеться стверджувати, що ч. 1 ст. 115 КК Укра-
їни  не  охоплюється  умисне  вбивство  з  особливою  жор-
стокістю,  оскільки  відповідна  ознака  вже  передбачена 
п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України. Хоча, очевидно, що йдеться 
не про обсяг суспільно небезпечного (злочинного) діяння 

в межах складу злочину, а про результат кримінально-пра-
вової  кваліфікації  з  врахуванням  правил  подолання  кон-
куренції загальної (ч. 1 ст. 115 КК України) й спеціальної 
кримінально-правових норм (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

Другий аргумент вчених зводиться до того, що таєм-
ниця кореспонденції порушується в момент незаконного 
ознайомлення  зі  змістом відповідних відомостей,  а  тому 
вже із цього моменту наявний склад закінченого злочину 
[8, с. 96]. «З цього приводу, – пояснює Д.Ю. Кондратов, – 
хотілося б наголосити, що таємниця листування, телефон-
них  розмов,  телеграфної  чи  іншої  кореспонденції  вже 
порушена, коли винний незаконно ознайомився з відомос-
тями  й  повідомленнями  осіб,  що  передаються  засобами 
зв’язку або через комп’ютер, оскільки вже на цьому етапі 
таємниця перестає бути таємницею в прямому розумінні 
слова» [7, с. 125].

Ці міркування, на наш погляд, теж не зовсім відпові-
дають дійсності. Очевидно, що автори мають рацію лише 
в  тому  випадку,  коли  таємницю кореспонденції  розголо-
шує особа,  яка  до цього  з  нею незаконно ознайомилася. 
Зовсім інша ситуація виникає, коли йдеться про тих осіб, 
які мають доступ до таємниці кореспонденції у зв’язку зі 
своєю службовою чи професійною діяльністю. Тут варто 
навести цілком доречну цитату В.М. Іванова, який вказу-
вав, що  порушення  таємниці  листування  може  полягати 
у «<…> розголошенні змісту такого листування особою, 
яка  має  в  силу  своїх  службових  обов’язків  право  з  нею 
ознайомитися  (телеграфіст,  слідчий  при  провадженні 
слідства і так далі)» [9, с. 133].

Зрозуміло,  що  у  випадку,  коли  суб’єкт  може  право-
мірно  ознайомлюватися,  наприклад,  зі  змістом  листу-
вання,  таємниця  кореспонденції  злочинно  не  порушу-
ється,  вона  не  перестає  бути,  як  пише  Д.Ю.  Кондратов, 
«таємницею у власному розумінні слова». Тому в такому, а 
також аналогічних випадках, винний може вчинити «пору-
шення» таємниці кореспонденції шляхом розголошення її 
стороннім особам (розповідь друзям, оголошення під час 
інтерв’ю тощо).

Додатково  необхідно  наголосити:  у  своїй  первин-
ній  редакції  ст.  131  «Порушення  таємниці  листування»  
КК УРСР 1960 р. передбачала склад злочину зі спеціаль-
ним суб’єктом, яким виступала службова особа [10, с. 55]. 
А тому саме із цією обставиною, на наш погляд, пов’язана 
тогочасна інтерпретація порушення таємниці листування 
не стільки як ознайомлення з відповідними відомостями, 
скільки як незаконне розголошення останніх. «Порушення 
таємниці листування, – вказувалося в одному  з науково-
практичних  коментарів  цього  періоду,  –  це  порушення 
службових обов’язків, що виразилося  в  розголосі  змісту 
адресованої кому-небудь кореспонденції без згоди грома-
дянина, який написав або отримав лист, або повідомлення 
про сам факт листування» [11, с. 368].

З обговорюваною тісно пов’язана  інша важлива про-
блема,  а  саме  –  можливість  вчинення  передбаченого 
ст. 163 КК України злочину шляхом бездіяльності. Думки 
фахівців,  як  це  часто  буває,  розділилися  на  два  табори: 
одні у своїх публікаціях вказують, що порушити таємницю 
кореспонденції можливо виключно шляхом дії [12, с. 296], 
тоді як інші наводять приклади, коли такі порушення від-
буваються шляхом бездіяльності [13, с. 132; 7, с. 121–122; 
8, с. 88; 14, с. 28].

Той  факт,  що  порушення  таємниці  кореспонден-
ції може набути активної форми й полягати в  злочинній 
дії,  очевидний,  а  тому не потребує  спеціального аналізу. 
Цікавішим є випадок, який наводять представники другої 
групи  науковців  як  приклад  порушення  таємниці  корес-
понденції у формі бездіяльності: по суті справи, усі автори 
відтворюють фабулу, сформульовану Д.В. Бушковим, коли 
працівник, на якого покладений обов’язок зберігати таєм-
ницю  телефонних  розмов,  не  вживає  необхідних  захо-
дів  для  усунення  технічної  несправності,  внаслідок  якої 
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доступ до телефонної розмови отримує невизначена кіль-
кість абонентів, у тому числі, сам такий працівник (зрозу-
міло, що його поведінка повинна відповідати критеріям, 
за яких допускається кримінальна відповідальність за без-
діяльність) [8, с. 88; 7, с. 121–122].

Такий приклад ми відтворили для того, щоб звернути 
увагу  на  непослідовність,  яку  допускають  окремі  вчені: 
так, Д.Ю. Кондратов  і Д.В. Бушков, з одного боку, пере-
конані, що розголошення таємниці кореспонденції не охо-
плюється об’єктивною стороною складу злочину, передба-
ченого ст. 163 КК України, проте, з іншого боку, оперують 
цим казусом як прикладом «порушення» таємниці корес-
понденції шляхом бездіяльності.

Концепцію  дослідників  хоч  якось  можна  пояснити 
у випадку, коли сам такий працівник зв’язку перший озна-
йомився  з  телефонною розмовою  та,  за  логікою  вчених, 
вже  вчинив  закінчений  злочин  шляхом  бездіяльності. 
А як же бути у випадку, коли першими з такою розмовою 
ознайомилися  інші  абоненти? Або ж коли  такий праців-
ник взагалі з нею не ознайомлювався? Для нас очевидно: 
якщо  всупереч,  наприклад,  посадовій  інструкції,  суб’єкт 
спеціально  не  усуває  технічну  несправність  телефонної 
мережі, у зв’язку із чим можливість слухати розмову або-
нента  отримують  усі  жителі  певного  під’їзду,  будинку, 
кварталу,  населеного  пункту,  то  це  і  є  розголошенням 
таємниці  кореспонденції,  яке  вчиняється  шляхом  безді-
яльності (навіть у випадку, коли такий суб’єкт сам з нею 
не ознайомився).

Додатково  підкреслимо,  що  аналогічний  підхід 
в українській кримінально-правовій доктрині вже успішно 
застосовується:  наприклад,  шляхом  бездіяльності  може 
вчинятися розголошення відомостей, які становлять дер-
жавну  таємницю  (ст.  328  КК України),  коли  «<…>  вна-
слідок  недбалого  зберігання  документів  сторонні  особи 
прочитали або сфотографували  їх» [15, с. 721]. Хіба має 
при цьому значення, чи службова особа попередньо озна-
йомилася з такими документами? Та ні.

Не  менш  суперечливою  виглядає  ідея  згаданих  авто-
рів, що під  «порушенням»  таємниці  кореспонденції  треба 
розуміти діяння, які дозволяють безперешкодно ознайоми-
тися з такою таємницею: наприклад, працівник пошти пере-
дає  запечатаний  конверт  третій  особі  чи  працівник  вузлу 
зв’язку надає доступ до телефонної розмови з паралельного 
телефону  [8,  с.  91–92;  7,  с.  129–130].  Її  також  підтримує 
А.П. Бабій, відзначаючи, що порушення таємниці кореспон-
денції може виразитися в «<…> наданні можливості озна-
йомитися з кореспонденцією іншим особам» [16, с. 84].

У  сучасний  період  інтенсивного  розвитку  засобів 
комунікації розголосити якусь таємницю можна, не лише 
безпосередньо довівши  її до відома  іншої особи  (напри-
клад,  розповівши  чи  надіславши  письмово).  Домогтися 
розголошення,  в  окремих  випадках,  можливо  шляхом 
діянь, внаслідок яких таємниця стає доступною для сто-
ронніх осіб, а останні отримують можливість із нею без-
перешкодно ознайомитися. Тому наведені випадки, знову 
ж  таки,  утворюють  злочинне  розголошення  таємниці 
кореспонденції,  а  вказані  працівники  повинні  виступати 
як  виконавці  (чи  співвиконавці)  злочину,  передбаченого 
ст. 163 КК України.

Більш  того,  злочинне  розголошення  таємниці  корес-
понденції може вчинити не лише особа, яка має доступ до 
таємниці кореспонденції у зв’язку зі своєю службовою чи 
професійною діяльністю, але й, так би мовити, стороння 
щодо  таємниці  кореспонденції  особа:  наприклад,  про-
граміст може використати програму, яка автономно «зла-
мує»  сторінку  користувача  в  соціальній мережі  й  поши-
рює  його  переписування  серед  його  ж  друзів;  водночас 
сам зловмисник може й не ознайомлюватися з таємницею 
кореспонденції  такої  особи.  Такі  дії,  без  сумніву,  також 
повинні охоплюватися злочинним діянням, передбаченим 
ст. 163 КК України.

Підсумовуючи  все  вищесказане,  констатуємо:  «пору-
шення» таємниці кореспонденції може полягати в  її роз-
голошенні  як  особою,  яка має  доступ  до  такої  таємниці 
у зв’язку з виконанням своїх професійних чи службових 
обов’язків, так і сторонньою особою; разом із тим, неза-
конне розголошення таємниці кореспонденції сторонньою 
особою, якщо остання вже з нею ознайомилася, не впли-
ває на кваліфікацію скоєного  за ст. 163 КК України  зло-
чину як закінченого злочину.

Конструкція  статті,  що  забезпечує  кримінально-пра-
вову  охорону  таємниці  кореспонденції,  у  Республіці 
Польщі  істотно  відрізняється  від  конструкції  ст.  163 КК 
України й, як вже вказувалося вище, передбачає не один, а 
декілька самостійних складів злочинів.

Так,  розголошення  таємниці  кореспонденції  є  само-
стійним  складом  злочину,  передбаченого  §  4  ст.  267 КК 
РП. Суспільно-небезпечне діяння вказаної норми полягає 
в оприлюдненні іншій особі інформації тією особою, яка її 
отримала у спосіб, визначений § 1–3 ст. 267 КК РП.

За § 1 ст. 267 КК РП злочинним визнається сам факт 
доступу до інформації, який не передбачає ознайомлення 
з  інформацією,  її  розуміння  чи  навіть  наявності  мож-
ливості  ознайомлення  чи  розуміння  такої  інформації. 
Доступ  до  інформації  як  злочинне  діяння  у  передбаче-
ному § 1 ст. 267 КК РП складі злочину охоплює як набуття  
(в тому числі, заволодіння) відповідною інформацією чи її 
копіювання, так і ознайомлення з нею (якщо таке набуття 
чи копіювання не відбулося).

Визначеними  законом  способами  отримання  доступу 
до інформації є:

а) відкриття закритого листа, який, згідно з доміную-
чим  в  польській  кримінально-правовій  літературі  підхо-
дом, потребує буквального тлумачення, а тому не охоплює 
собою  випадків  ознайомлення  з  інформацією, що  спеці-
ально не захищена (інформація, що знаходиться у відкри-
тому листі чи на конверті, ознайомлення з інформацією на 
листівці тощо);

б) підключення до телекомунікаційної мережі, яке охо-
плює собою підключення як до дротових, так і до бездро-
тових мереж;

в) злам або обхід електронного, магнітного чи іншого 
спеціального захисту (злам охоплює собою вплив на про-
грамні чи фізичні конструкції, що унеможливлюють або 
ускладнюють  доступ  до  інформації,  призводить  до  ней-
тралізації  функцій  захисту  й  може  пов’язуватися  з  його 
знищенням,  тоді  як  обхід  захисту  –  дії,  за  яких  створю-
ється  можливість  доступу  до  інформації  незахищеним 
шляхом, у тому числі, шляхом використання попередньо 
незаконно отриманого пароля доступу).

Кримінально караними за § 3 ст. 267 КК Польщі діян-
нями  є  встановлення  або  використання  візуального при-
строю, що підслуховує, або іншого пристрою чи програм-
ного забезпечення з метою отримання інформації.

Розголошення ж  інформації,  отриманої  у  визначений  
§ 1–3 ст. 267 КК Польщі спосіб, іншій особі є об’єктивною 
стороною злочину, передбаченого § 4 ст. 267 КК Польщі.

Основні  труднощі  інтерпретації  ознак  складу  розкриття 
іншій  особі  інформації,  отриманої  у  спосіб,  передбачений  
§ 1–3 ст. 267 КК РП (§ 4 ст. 267 КК РП), пов’язані з встановлен-
ням кола випадків, які охоплюються § 4 ст. 267 КК РП, а точ-
ніше – з конкретизацією додаткових ознак суб’єкта й адресата 
розкриття передбаченої у вказаній статті інформації.

Детально  цей  аспект  дослідила  Б.  Куніцька-Михаль-
ська, яка змоделювала наступні можливі ситуації:

1)  коли  інформація  отримана  на  законних  підставах 
і розкривається іншій особі, уповноваженій її знати;

2)  коли  інформація  отримана  на  законних  підставах 
і розкривається іншій особі, яка не уповноважена її знати;

3)  коли інформація отримується незаконно (у спосіб, 
передбачений § 1–3 ст. 267 КК РП) і розкривається іншій 
особі, яка, однак, уповноважена її знати;
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4)  коли  інформація  отримується  незаконно  (у  спо-
сіб,  передбачений  §  1–3  ст.  267 КК  РП)  і  розкривається 
іншій особі, яка не має повноважень  її  знати [17, с. 499; 
18, с. 937].

Очевидно, що перші два випадки не утворюють перед-
баченого  §  4  ст.  267 КК РП  складу  злочину,  адже  вима-
гається,  щоб  інформація  була  отримана  у  спосіб,  вказа-
ний у § 1, 2 або 3 згаданої статті. Четвертий же випадок 
завжди  утворюватиме  досліджуваний  склад  злочину. 
Щодо  третього  випадку, Б. Куніцька-Михальська  відзна-
чає його спірність, адже в тексті закону йдеться про «іншу 
особу» незалежно  від  того,  чи  уповноважена  така  особа 
знати відповідну інформацію. «Однак, видається, – вказує 
авторка, – що визнання кримінально караним діянням на 
підставі § 4 ст. 267 КК розкриття інформації особі, яка має 
право її знати, суперечитиме меті цього положення. Тому 
необхідно визнати, що, якщо інша особа має право знати 
інформацію, то вищезгадане діяння не може бути кваліфі-
коване за § 4 ст. 267 КК (проте може бути кваліфіковане за 
§ 1, 2 або 3 ст. 267 КК)» [18, с. 937].

Погоджуючись  із запропонованим дослідницею алго-
ритмом  кваліфікації  сформульованих  нею  правозасто-
совних  ситуацій,  відзначимо,  що  третій  із  розглянутих 
випадків, все ж таки, за відповідних умов може утворю-
вати  замах  (ст.  13  КК  РП)  на  вчинення  передбаченого  
§ 4 ст. 267 КК РП злочину. 

Підсумовуючи  проведене  дослідження,  ми  доходимо 
наступних висновків: 

1.  Розголошення  таємниці  кореспонденції  є  формою 
вчинення  порушення  таємниці  листування,  телефонних 

розмов,  телеграфної  чи  іншої  кореспонденції,  що  пере-
даються засобами зв’язку або через комп’ютер – злочину, 
передбаченого ст. 163 КК України.

2.  Таке  розголошення  може  набувати  як  форми 
дії,  так  і  бездіяльності,  й  вчинятися  як  суб’єктами,  які 
у зв’язку зі своєю службовою чи професійною діяльністю 
мають  право  доступу  до  таємниці  кореспонденції,  так 
і суб’єктами, які цього права не мають.

3.  Розголошення як форму порушення таємниці корес-
понденції можуть утворювати діяння осіб, внаслідок яких 
таємниця  стає  доступною  для  сторонніх  осіб,  а  останні 
отримують можливість  із нею безперешкодно ознайоми-
тися.

4.  У законодавстві РП розголошення таємниці корес-
понденції  є  об’єктом  складу  злочину,  передбаченого  
§  4  ст.  267  «Хто  без  дозволу  отримує  інформацію,  яка 
не призначена для нього, шляхом відкривання закритого 
листа, підключення до телекомунікаційної мережі, зі зло-
мом чи обходом її електронного, магнітного, інформацій-
ного чи іншого спеціального захисту».

5.  Передбачений  §  4  ст.  267 КК РП  склад  розкриття 
іншій особі  інформації  наявний у  випадку встановлення 
двох обов’язкових умов:

а)  інформація,  яка  розкривається,  отримана  винним 
шляхом  вчинення  одного  зі  злочинів,  передбачених  
§ 1–3 ст. 267 КК РП;

б  особа, якій така  інформація розкривається, не має 
повноважень її знати; у випадку, коли суб’єкт помилявся 
щодо повноважень останньої, допустимо ставити питання 
про замах на злочин.
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Стаття присвячена встановленню того, як впливає спеціальний статус засуджених осіб на обсяг прав, гарантований їм Конвенцією 
про захист прав людини і основоположних свобод. Опосередковано також ставиться за мету визначити межу між законними обмеження-
ми прав в’язнів та такими обмеженнями, що становлять порушення Конвенції. 

Вибір теми дослідження зумовлений специфічним та водночас проблематичним визначенням законності обмеження прав тієї кате-
горії осіб, спеціальний статус яких передбачає обмеження їхніх прав. А саме йдеться про осіб, яким вироком суду призначено покарання 
у вигляді обмеження або позбавлення волі. У даній статті проводиться дослідження особливостей застосування до засуджених до обме-
ження чи позбавлення волі дозволеного стандарту обмежень, що передбачений окремими статтями Конвенції. 

У статті проаналізовано рішення Європейського суду з прав людини щодо застосування обмежень до ув’язнених осіб. За результа-
том аналізу зроблено висновок щодо поступової зміни правової позиції Європейського суду з прав людини стосовно допустимих обме-
жень прав осіб, засуджених до позбавлення чи обмеження волі.

Зазначено, що залишається чимало питань, які стосуються особливого режиму життєдіяльності ув’язнених осіб у місцях їх пере-
бування. Вказано, що в більшості заяв, надісланих до Європейського суду з прав людини, з категорії тих, що стосуються порушення 
прав осіб, засуджених до позбавлення волі, констатується порушення ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.  
У роботі наведено окремі приклади такого порушення у практиці Європейського суду з прав людини. 

Досліджено прецедентну практику Європейського суду з прав людини, щоб з’ясувати, як саме застосовуються до ув’язнених обме-
ження, передбачені у ст. 8 Конвенції з прав людини і основоположних свобод. У роботі наведено окремі приклади застосування таких 
обмежень у практиці Європейського суду з прав людини.

Вказано, що досить часто Європейський суд з прав людини для визначення законності обмеження прав використовує трискладовий 
тест пропорційності, який вимагає передбаченість обмеження законом, наявність обґрунтованих цілей такого обмеження та його пропо-
рційність таким цілям. 

Ключові слова: обмеження прав, позбавлення волі, засуджені, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ), Конвенція про захист прав 
людини і основоположних свобод.

The article is dedicated to establishing whether the scope of the rights of convicted persons, as guaranteed by the Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, is fluctuated and in what way. It also implicitly seeks to determine the boundary between 
legitimate restrictions on prisoners' rights and those that violate the Convention.

The paper explains that the choice of a research topic is based on a specific and problematic determination of the legality of the restriction 
of the rights of a category of persons whose special status implies the restriction of their rights. In particular, it refers to persons who have been 
sentenced by a court to a penalty of restriction or deprivation of liberty. This article explores the specifics of the application of the general standard 
of restrictions on convicted persons.

The article analysed the decisions of the European Court of Human Rights on the application of restrictions on prisoners. As a result, it іs 
concluded that the position of the European Court of Human Rights on restrictions on the rights of persons sentenced to deprivation or restriction 
of liberty had gradually changed.

It іs noted that many questions remained concerning the special way in which prisoners lived. It is stated that most of the applications 
submitted to the European Court of Human Rights for violations of the rights of persons sentenced to deprivation of liberty found a violation  
of Art. 3 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The paper provides some examples of this violation 
in the case law of the European Court of Human Rights.

The case law of the European Court of Human Rights has been investigated to find out exactly how the restrictions stipulated in Art. 8  
of the European Convention on Human Rights for Prisoners are applied. The examples of the application of such restrictions in the case law of 
the European Court of Human Rights have been provided in this paper.

It is stated that the European Court of Human Rights uses the three-part proportionality test to determine the lawfulness of the restriction of 
rights, which requires the predictability of the restriction by law, the existence of valid purposes for such restriction, and its proportionality to such 
objectives.

Key words: rights restriction, imprisonment, convictions, European Court of Human Rights, the European Convention on Human Rights.

Постановка проблеми. Багато із прав, закріплених 
Конвенцією,  передбачають  можливість  їх  обмеження 
за  певних  обставин.  Будь-яке  обмеження,  якщо  воно 
визнається  втручанням  у  право,  має  бути  передбачене 
законом або у відповідності до нього, бути необхідним 
у  демократичному  суспільстві  для  захисту  однієї  або 
декількох  цілей,  які  перераховані  в  самій  статті,  яка 
закріплює таке обмеження. Однак досить специфічним 
та проблематичним є визначення законності обмеження 
прав тієї категорії осіб, спеціальний статус яких перед-
бачає обмеження їхніх прав, а саме осіб, яким вироком 

суду  призначено  покарання  у  вигляді  обмеження  або 
позбавлення волі. 

Конвенцією про  захист  прав  людини  і  основополож-
них свобод  (далі – Конвенція) у п.  а ч.  1  ст.  5 розгляда-
ється  законне  ув’язнення  особи  після  засудження  її 
компетентним судом як один із випадків, за якого позбав-
лення  свободи  є  допустимим  [1].  При  цьому  особи,  які 
поміщуються  до  спеціальних  установ,  стають  повністю 
підконтрольні  їм,  на  них  здійснюється  психологічний 
та виховний вплив, за ними проводиться нагляд. Але вод-
ночас ув’язнені особи продовжують користуватися всіма  
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фундаментальними  правами  та  свободами,  які  гаранту-
ються Конвенцією.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
обмеження  прав  засуджених  у  практиці  Європейського 
суду  з  прав  людини  досліджувало  багато  науковців 
у  різних  напрямах.  У  сучасній  юридичній  науці  зазна-
чене питання досліджували такі науковці, як О.О. Бєляєв, 
Й.С. Ной, В.І. Селіверстов, М.О. Стручков, І.Я. Фойниць-
кий, В.О. Човган та ін.

Метою статті є  з’ясування  того,  як  впливає  спеці-
альний статус засуджених осіб на обсяг прав, гарантова-
ний їм Конвенцією. Опосередковано також ставиться за 
мету визначити межу між законними обмеженнями прав 
в’язнів  та  такими  обмеженнями,  що  становлять  пору-
шення Конвенції. 

Виклад основного матеріалу. Якщо вдаватися в істо-
рію, то можна простежити, що Європейський суд з прав 
людини (далі – ЄСПЛ або Суд) первинно зайняв позицію 
так званих неминучих обмежень прав особи, що перебу-
ває  в  умовах  позбавлення  волі.  Обґрунтуванням  такого 
підходу було  те, що  законне позбавлення особи  свободи 
неминуче тягне за собою негативні правові наслідки, які 
є невід’ємними від їхнього правового статусу. Крім того, 
тягар доведення обґрунтованості обмежень прав засудже-
них покладався на самих засуджених. Як зазначає науко-
вець В.О. Човган, у такому випадку не держава повинна 
була  доводити  обґрунтованість  обмежень,  а  в’язні  мали 
доводити, що обмеження, які застосовуються до них, були 
необґрунтованими [2, с. 197–198]. 

З часом Суд зайняв іншу позицію. Вона зводилась до 
того, що ті статті Конвенції, що передбачають можливість 
обмеження закріплених у них прав, не допускають такого 
тлумачення, яке передбачає обмеження прав осіб, засудже-
них  до  позбавлення  або  обмеження  волі,  в  силу  їхнього 
правового  статусу. Таким чином,  кожне обмеження прав 
таких  осіб  має  бути  обґрунтованим  у  кожному  конкрет-
ному випадку.

Одним  із  перших  рішень,  в  якому  ЄСПЛ  указав  на 
недопустимість  обмеження  прав  засуджених  у  зв’язку 
з їхнім правовим статусом, стало рішення «Голдер проти 
Сполученого Королівства» [3]. Фактичними обставинами 
даної справи було те, що Голдеру, який відбував тюремне 
ув’язнення, і за деякими показаннями вважався таким, що 
здійснив напад на офіцера тюремної служби під час упо-
корення  заворушень,  було  відмовлено  в  листуванні,  яке 
було  невід’ємною  частиною  контактування  з  адвокатом. 
Суд у даному випадку став на захист Голдера і вказав, що 
«використана в п. 2 обмежувальна формула («Не допуска-
ється втручання… за винятком…») не залишає місця для 
доктрини неминучих обмежень» (п. 44) [3].

Таким  чином,  особи,  які  вироком  суду  засуджені  до 
покарання  у  вигляді  позбавлення  волі,  зберігають  за 
собою всі конвенційні права, що є невід’ємною частиною 
їхнього загального правового статусу. Однак залишається 
чимало питань, що стосуються особливого режиму життє-
діяльності ув’язнених осіб у місцях їх перебування. Саме 
тому пропонуємо більш детально дослідити дане питання 
у світлі практики ЄСПЛ. У більшості заяв, що направля-
ються до ЄСПЛ, з категорії тих, що стосуються порушення 
прав осіб засуджених до позбавлення волі, констатується 
порушення  ст.  3  ЄКПЛ  [1].  Дана  стаття  Конвенції  не 
передбачає жодних виключень  із правила, що «нікого не 
може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, 
що принижує гідність, поводженню або покаранню». Що 
з цього приводу говорить практика ЄСПЛ? 

Так, у справі «Тайрер проти Сполученого Королівства» 
[4]  (за  фактичними  обставинами  якої  п’ятнадцятирічного 
жителя о. Мен судом по справах неповнолітніх було засу-
джено до трьох ударів різкою, внаслідок чого засудженого 
в присутності його батька і лікаря було змушено приспус-
тити штани і труси та схилитися над столом для отримання 

трьох ударів різкою) Суд вказав, що саме по собі призна-
чення  покарання  не  може  розглядатися  як  порушення 
ст. 3 Конвенції, адже в цій статті йдеться про «принижуюче» 
чи  «нелюдське»  покарання.  Проте  необхідно  врахувати, 
що будь-яке обмеження може бути принижуючим. А тому 
таке приниження для того, щоб розглядатися як порушення 
ст. 3, має досягати певного рівня. Крім того, для порушення 
ст. 3 особа має бути принижена не тільки засудженням, а 
й порядком виконання покарання (п. 30) [4].

Таким чином, визнання певних страждань неминучими 
для ув’язнених осіб у силу перебування їх у місцях позбав-
лення волі  звужує  захист прав таких осіб у відповідності 
до  ст.  3 Конвенції порівняно  з  тим обсягом  захисту,  який 
надається  за  вказаною  статтею  іншим,  вільним  особам. 
Існування  певного  законного  мінімуму  принижуваного 
обмеження  прав  засуджених  тяжіє  до  теорії  неминучих 
обмежень прав. Навіть будь-які заперечення такого порів-
няння не виключають самі по собі вплив згаданої теорії на 
рівень  захисту,  який  передбачений  Конвенцією.  Немину-
чість тих чи інших наслідків позбавлення волі продовжує 
впливати на обсяг конвенційних прав, що захищаються.

Оціночність мінімального рівня принижуваного обме-
ження є нестабільною для його розуміння та застосування 
на національному рівні кожною державою-учасницею, що 
приєдналася до Конвенції. А  тому  є предметом для  зло-
вживання такими державами. 

У справі «Фреро проти Франції» (за фактичними обста-
винами  справи  Максим  Фреро  кожного  разу  на  виході 
з кімнати для відвідувань піддавався обшуку з повним роз-
дяганням та анальному огляду, які були зумовлені існуван-
ням презумпції того, що кожен ув’язнений після зустрічі 
з  родичами  ховає  предмети  або  речовини  в  найінтимні-
ших місцях свого тіла) Суд вказав, що мінімальний рівень 
страждань  є  відносним  та  залежить  від  таких  чинників, 
як  тривалість, фізичні  та  психічні  наслідки  та,  у  деяких 
справах, від статі, віку, стану здоров’я (п. 35) [5]. Попри 
введення ЄСПЛ даним рішенням більш-менш зрозумілих 
стандартів, вони все ще залишаються нестабільними, в т. 
ч. це залежить від етапу розвитку суспільства, що усклад-
нює їх правозастосування національними органами.

На  відміну  від  ст.  3,  ст.  8  Конвенції  безпосередньо 
у своєму тексті передбачає можливість обмеження закрі-
пленого  в  ній  права.  Однак  потребує  дослідження  того, 
як  саме  застосовуються  такі  обмеження  до  ув’язнених 
крізь призму прецедентної практики ЄСПЛ. Так, у справі 
«Хорошенко  проти  Росії»  Суд  (за  фактичними  обстави-
нами справи заявника було обмежено в частоті та трива-
лості побачень і кількості візитів, а також застосовувалися 
різні міри нагляду за такими побаченнями) вказав на те, 
що тримання під вартою, як і будь-яка інша міра позбав-
лення  свободи,  тягне  природні  обмеження  особистого 
та сімейного життя. Однак вагомою складовою частиною 
права ув’язненого на повагу до сімейного життя є дозвіл 
або за необхідності сприяння з боку влади в підтриманні 
контактів із близькими родичами (п. 106) [6].

У  справі  «Вінтман  проти  України»  (за  фактичними 
обставинами справи заявник відбував покарання на дале-
кій відстані від своїх рідних) Суд вказав, що «Конвенція 
не надає засудженим до позбавлення волі права вибирати 
місце відбування покарання, а той факт, що засуджені від-
окремлені від своїх родин та перебувають на певній від-
стані від них, є неминучим наслідком позбавлення їх волі. 
Однак  поміщення  засудженого  до  колонії,  розташованої 
на такій відстані від місця проживання його родини, що 
дуже  ускладнює  або  навіть  унеможливлює  побачення, 
може за певних обставин становити втручання в сімейне 
життя, оскільки можливість для членів родини відвідувати 
засудженого  є  надзвичайно  важливою  для  підтримання 
сімейного життя» (п. 78) [7]. Таким чином, Суд, хоча і зга-
дує доктрину неминучих обмежень, однак не застосовує її 
з метою обґрунтування чи не обґрунтування обмеження.



446

№ 1 2020
♦

У  рішенні  «Хірст  проти  Сполученого  Королівства» 
Суд вказав на те, що «будь-яке обмеження прав повинно 
бути  обґрунтоване,  таке  обґрунтування може  здійснюва-
тися з урахуванням вимог безпеки, частково для поперед-
ження злочинів і безладів, і вони повинні бути невід’ємно 
пов’язані з умовами ув’язнення» [8, с. 123]. Правова пози-
ція в даному рішенні надає більш зрозумілі критерії обме-
ження прав засуджених та ті, які безпосередньо пов’язані 
зі спеціальним правовим статусом в’язнів, а саме такими 
є безпека, попередження злочинів та безладів. Свого часу 
Гербертом  Спенсером  було  висловлено  точку  зору,  яка 
є  аналогічною  вищезазначеному  рішенню Суду.  Так,  він 
стверджував, що справедливість вимагає, щоб злочинець 
обмежувався лише настільки, наскільки це необхідно для 
безпеки суспільства, але не більше [9, с. 100].

Досить  неоднозначною  є  позиція  ЄСПЛ  у  справі 
«Діксон  проти  Сполученого  Королівства»  [10].  Нада-
ючи  оцінку  діям,  які  полягали  в  ненаданні  можливості 
штучного  запліднення, Суд визнав кару як одну  із цілей 
ув’язнення.  Водночас  вказав,  що  розвиток  європейської 
пенальної політики відбувається у напрямі до підвищення 
важливості  реабілітативної  цілі  покарання  (п.  75)  [10].  
Із вказаної правової позиції можна з впевненістю зробити 
висновок,  що  ЄСПЛ  визнає  допустимим  для  пересліду-
вання цілі кари обмеження прав засуджених, але водночас 
не бажаним у зв’язку з європейськими тенденціями. 

Досить  часто  Суд  для  визначення  законності  обме-
ження  прав  використовує  трискладовий  тест  пропорцій-
ності,  який  вимагає  передбаченість  обмеження  законом, 
наявність обґрунтованих цілей такого обмеження та його 
пропорційність таким цілям. І вже на етапі встановлення 
передбаченості  обмеження прав  в’язнів  законом виника-
ють питання, адже більшість обмежень містяться на під-
законному рівні. Саме тому їх законність у розумінні Кон-
венції викликає великі сумніви.

Так,  у  справі  «Лавентс проти Латвії» Суд вказав, що 
«передбачене  законом»  у  контексті  ч.  2  ст.  8  Конвенції 
означає  передусім,  що  захід,  який  застосовується,  має 
базуватися  на  внутрішньому  праві.  У  цьому  сенсі  Суд 
завжди розуміє термін «закон» у його матеріальному, а не 
формальному сенсі; він так само включає і тексти підза-
конного  рівня,  розроблені  компетентною владою на під-
ставі делегованої нормотворчої влади (п. 135) [11]. 

Виходячи  із  наведеної  правової  позиції  Суду,  можна 
констатувати  той  факт,  що  обмеження  прав  засуджених 
можуть вважатися законними і в тих випадках, коли такі 
обмеження  передбачені  підзаконними  нормативно-пра-
вовими  актами.  Однак  в  обов’язковому  порядку  слід 
з’ясовувати відповідність таких підзаконних актів вищим 
за ієрархією і водночас повноправність суб’єкта, що при-
йняв  відповідний  акт.  Водночас  слід  ураховувати,  що 
прийняті відомчі акти мають відповідати вимогам якості 
та доступності, інакше відповідний акт не може вважатися 
«законом» у розумінні Конвенції. Так, досить часто обме-
ження прав засуджених містяться в локальних актах, при-
йнятих  виправними  колоніями  або  центрами,  які  мають 
гриф  «для  службового  користування».  У  такій  ситуації 
складно уявити можливість вільного ознайомлення засу-
джених  зі  змістом  відповідних  актів  та  їх  отримання 
з метою подальшого зберігання.

Якість закону в розумінні Суду характеризується наяв-
ністю  практичних  гарантій  незастосування  необґрунто-
ваних  обмежень.  Ці  гарантії  здебільшого  мають  проце-
дурний  характер:  чіткі  підстави,  наявність  та  мотивація 
рішення,  строки,  спосіб,  можливість  оскарження  обме-
ження та ін. [2, с. 227].

Що ж до  тесту на наявність обґрунтованих цілей,  то 
доречним є цитування ст. 18 Конвенції [1], яка передбачає, 

що обмеження, дозволені згідно з Конвенцією щодо зазна-
чених у ній прав  і  свобод, не  застосовуються для  інших 
цілей, ніж ті, для яких вони встановлені. У зв’язку з цим 
будь-яке  обмеження  прав  ув’язнених  має  обґрунтовува-
тися в кожному індивідуальному випадку. 

Зазвичай  ЄСПЛ  не  приділяє  багато  уваги  наявності 
в  тексті  обґрунтованих  цілей.  Це  зумовлено,  з  одного 
боку,  ступенем  демократичного  управління  в  державах, 
а з іншого – держава може штучно пов’язати обмеження 
з  обґрунтованими  цілями.  Крім  того,  допустимі  цілі 
обмежень окремих прав за Конвенцією не є визначеними 
та можуть включати широке коло таких цілей [2, с. 231]. 
Так, у згадуваній нами вище справі «Хірст проти Сполуче-
ного Королівства» вказано, що наявність обмежень вибор-
чих  прав  ув’язнених  та  підстави  їх  застосування  пови-
нні бути закріплені в  законодавстві,  а саме застосування 
таких  обмежень  має  бути  прямо  передбачене  вироком 
суду в конкретній справі. Тобто, застосовуючи обмеження, 
національний  суд  повинен  їх  зазначати  у  вироку,  і  такі 
обмеження не повинні застосовуватися із ціллю кари, бо 
засудження до позбавлення волі вже є покаранням.

Третім  елементом  трискладового  тесту  є  пропорцій-
ність  обмеження  цілей  (необхідність  у  демократичному 
суспільстві).  Її  змістом  є  те, що  обмеження має  бути  не 
більшим,  ніж  це  необхідно  для  досягнення  обґрунтова-
ної мети покарання. Яскравим прикладом щодо встанов-
лення пропорційності обмеження цілей є рішення у справі 
«Сільвер  та  інші  проти  Сполученого  Королівства»  [12]. 
За фактичними обставинами справи заявників було обме-
жено у праві на кореспонденцію, що виявлялося у непере-
силанні  тюремною адміністрацією 62 листів,  у  т.  ч.  тих, 
що адресувалися Міністру внутрішніх справ цієї країни. 
У даному рішенні Суд підкреслив, що держави-учасниці 
користуються певною,  але не  безмежною свободою роз-
суду  під  час  застосування  обмежень,  однак  саме  Суду 
належить  винесення  остаточного  рішення  про  відповід-
ність таких обмежень Конвенції. Відповідно до цього Суд 
вказав, що втручання повинно відповідати «нагальній сус-
пільній необхідності» і має бути «пропорційним законній 
меті», а також те, що положення Конвенції, які передбача-
ють винятки, повинні тлумачитися вузько. Таким чином, 
для  з’ясування  необхідності  застосування  певних  обме-
жень потрібно встановити пропорційність між обмежен-
нями та метою, з якою вони застосовуються. 

У  кінцевому  підсумку  все  зводиться  до  стану  орга-
нізації  та  функціонування  системи  установ  виконання 
покарань.  Як  зазначає  М.  Кутєпов,  «багато  негативних 
наслідків  позбавлення  волі  випливають  саме  з  такого 
стану  організації  та  функціонування  системи  установ 
виконання покарань, яка далеко ще не відповідає міжна-
родним актам, <…> які проголошують, що метою пово-
дження з ув’язненими особами є підтримання їх здоров’я 
та почуття особистої гідності…» [13].

Висновки. У  рішеннях  ЄСПЛ  поступово  змінюва-
лася  позиція  щодо  обмежень  прав  осіб,  які  засуджені 
до позбавлення чи обмеження волі. Суд спочатку засто-
совував  підхід  неминучих  обмежень,  а  пізніше  зайняв 
позицію  недопустимості  обмеження  прав  засуджених 
у зв’язку з їхнім спеціальним статусом. Ув’язнені особи 
зберігають  за  собою  всі  права,  що  передбачені  Кон-
венцію  та  є  невід’ємною  частиною  їхнього  загального 
правового статусу. Під час визначення обґрунтованості 
обмеження  прав  осіб  засуджених  до  позбавлення  волі 
усталеною  практикою  ЄСПЛ  стало  застосування  три-
складового  тесту  пропорційності.  У  практиці  ЄСПЛ 
залишається  не  вирішеним  питання  індивідуалізації 
обмежень, що згідно з Конвенцією вважаються обґрун-
тованими.
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ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРИМУШУВАННЯ»  
У КОНТЕКСТІ СТ. 151-2 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF “COERCION”  
IN THE CONTEXT OF ART. 151-2 OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE

Камінський П.В.,
аспірант кафедри кримінального права

Національного університету «Одеська юридична академія»

Стаття присвячена тлумаченню змісту примушування як кримінально-правової категорії та тлумаченню змісту примушування як 
ознаки об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 151-2 КК України «Примушування до шлюбу». На основі аналізу наукової 
літератури виокремлено декілька підходів щодо визначення примушування в межах кримінального права: як вплив, як вимога, як тиск та 
як наполеглива пропозиція. Встановлено, що якщо людину примушують до вчинення певної дії або утримання від неї, в такому випадку 
свобода волі зникає. Доречність визначення примушування через вплив, а не інші поняття, виходить зі змісту останнього. Коли йдеться 
про цькування, немотивовану агресію, словесні образи, погрози, приниження, які в результаті призводять до депресії та змушують особу 
діяти так, як бажає особа, що впливає, а не відповідно до своїх бажань, – це є проявами незаконного психічного впливу. 

Встановлено зміст категорії «насильство» та здійснено співвідношення «примушування» та «насильства». Зроблено висновок, що 
в порівнянні з насильством примушування є більш широким поняттям. Фізичне і психічне насильство виступає способом примушування 
поряд із ненасильницькими способами. Фізичний вплив під час примушування відрізняється від фізичного насильства тим, що останнє 
не завжди зазіхає на свободу волі особи, тобто насильство як самоціль, або ж застосовується з метою нейтралізувати потерпілого. 
Примушування завжди відбувається з певною метою змусити особу вчинити або ж, навпаки, утриматись від вчинення певних дій. При-
мушування – це завжди психічний вплив, який може бути доповнений фізичним впливом. При цьому психічний та фізичний вплив під час 
примушування не обмежуються лише насильством, це не тотожні поняття. 

Зроблено висновок, що під примушуванням у межах ст. 151-2 КК України слід розуміти незаконний, цілеспрямований, психічний 
вплив на особу, який може супроводжуватися фізичним, з метою змусити її вступити в шлюб або до продовження примусово укладеного 
шлюбу, або до вступу у співжиття без укладання шлюбу, або до продовження такого співжиття, всупереч її волі. 

Ключові слова: примушування до шлюбу, примушування, насильство, вплив, психічний вплив, фізичний вплив.

The article focuses on interpretation of the notion of coercion as a criminal law category and element of objective aspect of crime (actus reus) 
provided for by Article 151-2 of Criminal Code of Ukraine ‘Forced marriage’. Based on the analysis of academic literature several approaches of 
defining of forced marriage were suggested: as influence, as request, as duress, and as ‘persistent offer’. It is established that in case a person 
is forced to perform an act or refrain from it then free will is absent. The reason behind defining of forcing as influence is that it derives from the 
nature of forcing. When it comes to harassment, unmotivated aggression, swearing, threats, humiliations that lead to depression and force the 
person to act in way the influencer wants it and not according to its own will it is the display of an unconsummated psychological influence.

The notion of the category of ‘violence’ and the relation between ‘forcing’ and ‘violence’ are established. It is concluded that if compared with 
forcing, violence has a broader meaning. Physical and psychological violence serves as a method of coercion and goes along with non-violent 
methods. Physical influence in case of forcing differs from physical violence in the fact that the latter is not always infringes a person’s free will, 
thus violence as an end itself or is used to neutralize a victim. Forcing is always done with the aim to force someone to perform an act or vice 
versa, refrain from it. Forcing is always a psychological influence that may be accompanied by a physical one. However, psychological and 
physical influence in case of forcing is not limited to violence, as these are not identical.

It is concluded that forcing within the scope of Article 151-2 of Criminal Code of Ukraine should be understood as illegal, focused, psychological 
influence on a person that can be accompanied by physical with the aim to force the person to get married or to cohabitation without marriage, or 
to continue cohabitation against his/her will.

Key words: forced marriage, forcing, violence, influence, psychological influence, physical influence. 

Постановка проблеми.  Законом  України  «Про  вне-
сення  змін  до  Кримінального  та  Кримінального  про-
цесуального  кодексів  України  з  метою  реалізації  поло-
жень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству 
стосовно  жінок  і  домашньому  насильству  та  боротьбу 
з  цими  явищами»  від  06.12.2017  року  (набрав  чинності 
11.01.2019 року) була прийнята низка змін до Криміналь-
ного закону України (далі – КК України), серед яких допо-
внення розділу ІІІ ст. 151-2 «Примушування до шлюбу». 

Ч. 1 ст. 151-2 КК України передбачає відповідальність за 
примушування особи до вступу в шлюб або до продовження 
примусово  укладеного шлюбу,  або  до  вступу  в  співжиття 
без  укладання  шлюбу,  або  до  продовження  такого  спів-
життя, або спонукання з цією метою особи до переміщення 
на територію іншої держави, ніж та, в якій вона проживає.

Недоліком  є  те,  що  законодавець  не  вказує,  що  слід 
розуміти під «примушуванням». Це у свою чергу значно 
ускладнює застосування вказаної норми на практиці. Вод-
ночас примушування є одним із найбільш неоднозначних 
понять  чинного  кримінального  законодавства,  яке  без-
системно використовуються як у теорії, так і на практиці. 
Крім того, без однозначної відповіді залишається питання 
співвідношення  примушування  і  насильства.  У  зв’язку 
з  цим  виникає  необхідність  у  теоретичному  визначенні 

примушування як кримінально-правової категорії та тлу-
мачення змісту примушування як ознаки об’єктивної сто-
рони складу злочину, передбаченого ст. 151-2 КК України 
«Примушування до шлюбу», що і є метою дослідження. 

Стан дослідження теми.  Примушування  як  кримі-
нально-правову  категорію  досліджували  такі  вчені,  як 
О.О. Вакулюк, А.А. Гусейнов, О.Л. Гуртовенко, О.І. Дітріх, 
А.Е.  Жалінський,  І.Є.  Жданова,  В.Г.  Заріпов,  В.В.  Іва-
нова, Л.М. Кулик, Ю.В. Лисюк, Д.В. Попов, А.Е. Радут-
ний, А.М. Соловйова, Н.М. Ярмиш та інші. Водночас, за 
всієї значущості наукових напрацювань вказаних учених, 
відсутній  узагальнюючий  підхід  щодо  змісту  примушу-
вання в кримінальному праві. Крім того, враховуючи, що 
ст.  151-2  «Примушування  до  шлюбу»  набрала  чинності 
у  2019  р.,  даний  склад  злочину  взагалі  розглядався  вче-
ними досить фрагментарно, такі дослідження присвячені 
в більшій мірі питанням доцільності криміналізації. 

Виклад основного матеріалу.  Крім  ст.  151-2  КК 
України  «Примушування  до  шлюбу»,  «примушування» 
неодноразово  згадується  в  КК  України  і  як  окреме 
діяння,  і  як  спосіб  вчинення  злочину.  Примушування 
є  способом  незаконного  проведення  дослідів  над  люди-
ною  (ч.  2  ст.  142 КК України)  та  порушення  встановле-
ного законом порядку трансплантації органів або тканин 
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людини  (ч.  2  ст.  143 КК України). Також примушування 
є  одним  зі  способів  перешкоджання  здійсненню  вибор-
чого права або права брати участь у референдумі, роботі 
виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності 
офіційного спостерігача (ч. 1 ст. 157 КК України) та про-
типравного  впливу  на  результати  офіційних  спортивних 
змагань (ч. 1 ст. 369-3 КК України).

Як  самостійне  діяння:  примушування  до  аборту  без 
добровільної  згоди  потерпілої  особи  (ч.  2  ст.  134  КК 
України),  примушування  до  стерилізації  без  добровіль-
ної  згоди  потерпілої  особи  (ч.  4  ст.  134  КК  України), 
примушування  особи  без  її  добровільної  згоди  до  здій-
снення  акту  сексуального  характеру  з  іншою  особою 
(ч.  1  ст.  154  КК  України),  примушування  особи  без  її 
добровільної  згоди  до  здійснення  акту  сексуального 
характеру з особою, від якої потерпіла особа матеріально 
або службово залежна  (ч. 2 ст. 154 КК України), приму-
шування  до  участі  у  страйку  або  перешкоджання  участі 
у  страйку  шляхом  насильства  чи  погрози  застосування 
насильства або шляхом інших незаконних дій (ст. 174 КК 
України),  примушування  священнослужителя  шляхом 
фізичного або психічного насильства до проведення релі-
гійного обряду (ч. 2 ст. 180 КК України), втягнення особи 
у  вчинення  терористичного  акту  або  примушування  до 
вчинення  терористичного  акту  з  використанням  обману, 
шантажу, уразливого стану особи або із застосуванням чи 
погрозою застосування насильства (ст. 258-1 КК України), 
примушування  працівника  залізничного,  повітряного, 
водного, автомобільного, міського електричного чи магі-
стрального  трубопровідного  транспорту  до  невиконання 
своїх  службових  обов’язків  шляхом  погрози  вбивством, 
заподіянням тяжких тілесних ушкоджень або знищенням 
майна цього працівника чи близьких йому осіб (ст. 280 КК 
України), ввезення в Україну творів, що пропагують культ 
насильства  і  жорстокості,  расову,  національну  чи  релі-
гійну  нетерпимість  та  дискримінацію,  з  метою  збуту  чи 
розповсюдження  або  їх  виготовлення,  зберігання,  пере-
везення чи інше переміщення з тією самою метою або їх 
збут чи розповсюдження, а також примушування до участі 
в  їх  створенні  (ст.  300 КК України),  ввезення  в Україну 
творів,  зображень або  інших предметів порнографічного 
характеру з метою збуту чи розповсюдження або їх виго-
товлення,  зберігання,  перевезення  чи  інше  переміщення 
з  тією  самою  метою,  або  їх  збут  чи  розповсюдження,  а 
також примушування до участі в їх створенні (ст. 301 КК 
України), втягнення особи в заняття проституцією або при-
мушування її до зайняття проституцією з використанням 
обману, шантажу  чи  уразливого  стану  цієї  особи,  або  із 
застосуванням чи погрозою застосування насильства, або 
сутенерство (ст. 303 КК України), примушування до вико-
нання  чи  невиконання  цивільно-правових  зобов’язань, 
тобто вимога виконати чи не виконати договір, угоду чи 
інше  цивільно-правове  зобов’язання  з  погрозою  насиль-
ства  над  потерпілим  або  його  близькими  родичами, 
пошкодження чи знищення їх майна за відсутності ознак 
вимагання  (ст.  355  КК  України),  примушування  давати 
показання під час допиту шляхом незаконних дій з боку 
прокурора,  слідчого  або  працівника  підрозділу,  який 
здійснює  оперативно-розшукову  діяльність  (ст.  373  КК 
України), перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, 
експерта до суду, органів досудового розслідування, тим-
часових слідчих та спеціальної тимчасової слідчої комісії 
Верховної Ради України, примушування їх до відмови від 
давання  показань  чи  висновку,  а  також  до  давання  заві-
домо неправдивих показань чи висновку шляхом погрози 
вбивством,  насильством,  знищенням  майна  цих  осіб  чи 
їхніх близьких родичів або розголошення відомостей, що 
їх  ганьблять,  або підкуп свідка, потерпілого чи експерта 
з тією самою метою, а також погроза вчинити зазначені дії 
з помсти за раніше дані показання чи висновок (ст. 386 КК 
України), опір начальникові, а також іншій особі, яка вико-

нує покладені  на неї  обов’язки  з  військової  служби,  або 
примушування їх до порушення цих обов’язків (ст. 404 КК 
України).

Оглядовий  аналіз  змісту  вказаних  статей  та  науково-
практичних  коментарів  до  них  дає  можливість  зазначити 
про  відсутність  єдиного  уніфікованого  підходу  як  законо-
давця,  так  і  науковців  щодо  визначення  поняття  «приму-
шування» в межах кримінального закону. Крім того, немає 
єдиного  підходу  і щодо  співвідношення  примушування  із 
суміжними категоріями, такими як насильство, погроза і т.д. 

У тлумачних словниках української мови примус/при-
мушування  визначено  як:  вимагати  в  когось  виконання 
чогось  незалежно  від  його  волі,  бажання;  спонукати 
когось  робити,  виконувати  що-небудь  [1,  с.  615];  своєю 
дією,  вчинками  викликати  певні  дії,  вчинки,  стан,  став-
лення до чого-небудь  і  т.  ін.  у  когось  іншого;  викликати 
у кого-небудь якусь дію, вчинок і т. ін.; своїми зусиллями 
викликати, зумовлювати вияв чого-небудь [2, с. 735]. 

У свою чергу в науковій літературі є декілька підходів 
щодо визначення примушування в межах кримінального 
права:

1.  Як вплив на людину з метою змусити її вчинити або 
ж, навпаки, утриматись від вчинення певних дій (незакон-
ний вплив на людину з метою змусити її вчинити певні дії, 
змінити характер діяльності чи не вчиняти того, що особа 
збиралася робити [3, с. 83]; вплив на особу проти її волі, 
що обмежує свободу вибору поведінки з метою змусити 
діяти згідно з волею особи, що примушує [4, с. 48]; умис-
ний психічний (можливо, із застосуванням фізичної сили) 
вплив на особу, учинений проти чи поза волею потерпі-
лого  з  метою  змусити  його  виконати  яку-небудь  дію  чи 
утриматися від  її виконання, у процесі якого поставлена 
злочинцем  мета  була  реалізована  (потерпілий  дав  згоду 
або  розпочав  виконання  дій,  що  від  нього  вимагалися) 
[5,  с.  7];  незаконний  вплив  на  психіку  особи,  внаслідок 
якого  остання  обмежується  в  можливості  чинити  відпо-
відно до своєї волі й вимушена обрати ту поведінку, що 
їй нав’язують, і яка суперечить її бажанням [6, с. 6]; пси-
хічний вплив на особу  [7,  с.  981–982];  вплив на психіку 
особи [8, с. 11]; незаконний вплив (тиск) на особу, внаслі-
док якого порушуються  її права та обмежується свобода 
волевиявлення [9, с. 68]. 

2.  Як вимогу (усна, письмова або невербальна вимога, 
висловлена в категоричній формі пропозиція потерпілому 
вчинити негайно чи в обумовлений час певні дії або утри-
матися  від  їх  учинення  [10,  с.  139];  поєднання  вимоги 
(доведення в категоричній формі за допомогою будь-яких 
засобів до відома потерпілого певного варіанту його пове-
дінки, який є бажаним для пред’явника вимоги) з погро-
зою (доведення за допомогою будь-яких засобів до відома 
потерпілого певного варіанта своєї поведінки, який є неба-
жаним дія останнього, у разі невиконання ним висунутої 
вимоги) [11, с. 9–10].

3.  Як тиск (психічний і (або) фізичний тиск на потер-
пілого в будь-якій формі [12, с. 95]). 

4.  Як  наполегливу  пропозицію  (наполеглива  пропо-
зиція,  звернена  до  потерпілого,  негайно  або  через  пев-
ний час вчинити певні дії чи утриматись від їх учинення 
[13, с. 10]). 

Проаналізувавши етимологію слова «примушування», 
а  також підходи науковців щодо  змісту поняття «приму-
шування» в кримінальному праві, зазначимо таке. Визна-
чаючи  поняття  «примушування»,  особливу  увагу  слід 
звернути на філософську категорію «свобода», а саме на 
«свободу волі». Б. Леоні зазначає, що свобода – це відсут-
ність примусу [14, с. 18]. Свобода волі полягає в закладе-
ній можливості здійснювати або не здійснювати одні й ті 
ж дії, або, як формулює цю думку Декарт, швидше за все 
вона  знаходить  своє місце  в  тому, що,  стверджуючи  або 
заперечуючи, уникаючи чи переслідуючи які-небудь речі, 
котрі пропонуються розумом, ми діємо таким чином, що не 
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відчуваємо жодної примусової сили. Особа вільна тільки 
в тому випадку, коли її дії не залежать від сторонньої при-
мусової сили; втрачає свободу, як тільки її дії починають 
залежати від примусової  зовнішньої  сили;  таким чином, 
у підсумку свобода волі означає ніщо інше, як залежність 
дій від сторонньої примусової сили [15, с. 376]. Автономія 
волі  полягає  у  відсутності  фізичного  та  психологічного 
примусу  [16,  с.  58].  Свобода  волі  має  місце,  по-перше, 
тільки  під  час  здійснення  усвідомлених  дій  (бездіяль-
ності), по-друге, в ситуації, коли є вибір поведінки. Отже, 
примус протистоїть свободі волі [17]. Якщо людину при-
мушують  до  вчинення  певної  дії  або  утримання  від  неї, 
свобода волі зникає.

Із  презумпції  свободи  волі  можна  зробити  висновок, 
що  у  людини  не  було  свободи  волі,  розуміючи,  що  мав 
місце примус, який являє собою зовнішній вплив на пси-
хіку людини. Доречність визначення примушування через 
вплив, а не  інші поняття, виходить зі  змісту останнього. 
Вплив – це дія, яку певна особа, предмет або явище вияв-
ляє  стосовно  іншої  особи  чи  предмета;  впливати/впли-
нути – діяти певним чином на кого-, що-небудь [18].

У  разі  коли  вплив  учиняється  з  особистою  метою 
та  без  урахування  особистих  потреб  і  настанов  об’єкта 
впливу і полягає в грубому ігноруванні процесів критики 
сприйняття й, головне, самостійності у відображенні явищ 
об’єктивної реальності в його свідомості (пригнічення або 
ігнорування емоційно-вольових процесів), наявні ознаки 
незаконного психічного впливу (впливу на психіку). Вод-
ночас  важливо  наголосити,  що  не  будь-який  психічний 
вплив  вимагає  застосування  заходів  саме  кримінально-
правового  характеру.  У  даному  аспекті  погоджуємося 
з Є.Л. Стрельцовим, що кримінальне право «ultima ratio», 
тобто є «останнім засобом», який має у своєму арсеналі 
будь-яка цивілізована країна для подолання найбільш сус-
пільно небезпечних діянь [19]. 

 Саме тому важливо говорити саме про небезпечний 
психічний  вплив.  При  цьому  не  слід  ігнорувати  наяв-
ність  конкретних  життєвих  ситуацій,  коли  примушу-
вання  розраховане  на  повне  підкорення  волі  потерпілої 
особи,  створення  безвихідного  становища,  коли  відсут-
ній вибір поведінки, за винятком тієї, яку вимагає злочи-
нець,  і  особа  діє  всупереч  своїм  бажанням  і  своїй  волі. 
Також слід ураховувати й те, що оскільки всі люди інди-
відуальні, а тому володіють різним обсягом свободи волі, 
мають  особливості  психічного  стану,  тому  вироблення 
єдиного  критерію,  який  давав  би  можливість  устано-
вити, що той чи інший вплив на психіку є незаконним, – 
неможливо. Поряд із цим можна з упевненістю говорити, 
що  коли  йдеться  про  цькування,  немотивовану  агресію, 
словесні  образи,  погрози,  приниження,  які  в  результаті 
призводять до патологічної (тобто з істотними розладами 
емоційного  стану)  психологічної  залежності,  депресії 
та змушують особу діяти так, як бажає особа, що впливає, 
а не відповідно до своїх бажань, – це є проявами незакон-
ного впливу. Крім того, такий вплив має бути цілеспрямо-
ваний, адже направлений на досягнення визначеної мети 
особи, яка здійснює вплив [20]. 

Враховуючи,  що  примушування  є  впливом,  виникає 
питання: цей вплив тільки психічний чи може бути допо-
внений фізичним? На це питання не можливо відповісти 
без встановлення змісту категорії «насильство» та співвід-
ношення категорій «примушування» та «насильство».

У  науковій  літературі  насильство  визначають 
по-різному:  примус  до  дій,  що  суперечать  бажанням 
особи [21, с. 88]; дія, яка гнобить, образлива, незаконна 
й  свавільна  [22,  с.  13];  зовнішній вплив на людину або 
групу  людей,  примушування,  завдання  збитків  життю 
й власності,  які  здійснюються всупереч волі тих, проти 
кого вони спрямовані [23, с. 36]; фізичний або психічний 
вплив однієї особи на іншу, який порушує право остан-
ньої  на  особисту  недоторканність,  з  метою  досягнення 

певного  злочинного  результату  [24];  умисний,  проти-
правний енергетичний вплив на органи й тканини орга-
нізму  людини,  її  фізіологічні  функції  шляхом  викорис-
тання  матеріальних  факторів  зовнішнього  середовища 
(механічних,  фізичних,  хімічних  і  біологічних)  та/або 
вплив на  її психіку шляхом  інформаційного впливу, що 
вчиняється шляхом дії або через бездіяльність усупереч 
або  поза  її  (людини)  волі,  здатний  заподіяти  смерть, 
фізичну та/або психічну травму, а також обмежити сво-
боду волевиявлення або дій людини [25]. Тобто науковці 
визначають насильство і як примус, і як вплив, і як засто-
сування сили, при цьому визначаючи форми його прояву: 
психічне і фізичне насильство.

Водночас  думки  вчених  різняться  і  щодо  співвідно-
шення насильства і примушування/примусу. Так, у літера-
турі наголошують, що примушування поряд  із погрозою 
є одним із виявів психічного насильства [26, с. 67].

За іншого підходу примус від насильства відрізняється 
тим, що, по-перше, насильство вирізняється заподіянням 
певної шкоди іншій особі (особам), які є безпосередніми 
жертвами  насильства;  основна мета  примусу  полягає  не 
лише  в  завданні  шкоди  примушуваному,  а  насамперед 
у  вчиненні  останнім  певного  діяння  на  користь  особи, 
яка  примушує. Насильство  у  процесі  вчинення  примусу 
фактично виступає способом примушування іншої особи 
до  вчинення  певних  дій  чи  бездіяльності  [27,  с.  15].  За 
такого  підходу  примус  є  більш широким  поняттям,  ніж 
насильство. Фізичне і психічне насильство виступає спо-
собом  примусу  поряд  із  ненасильницькими  способами. 
На відміну від примусу, насильство не зазіхає на свободу 
особистості,  його  об’єктом  виступають  життя,  здоров’я 
і тілесна недоторканність людини [17]. Насильство є лише 
частиною, одним із видів примушення, яке за своїм обся-
гом ширше й багатше. Воно може діяти й через майнову, 
організаційну тощо сфери, насильство ж завжди діє без-
посередньо  на  особу  через  її  біологічну  підструктуру 
[28, с. 3]. 

Ще  один  підхід  –  це  думка,  що  не  існує  фізичного 
примушування як такого, адже те, що за традицією нази-
вають  «фізичним примушуванням/  примусом»  є  насиль-
ством, яке слугує додатковим засобом впливу на психіку 
особи, що примушується. Тому примушування є психіч-
ним насильством, яке може підкріплюватися насильством 
фізичним [29, с. 38].

Примус  та  насильство  відрізняються  за  механізмом 
впливу на свободу волі. За примусу вплив здійснюється 
лише проти  волі  особи,  а  за насильства –  як проти,  так 
і поза волею та (або) свідомістю особи. За результатами 
впливу на свободу волі примус призводить до обмеження 
свободи  волі,  а  насильство  –  до  обмеження  чи  виклю-
чення свободи волі. За характером і ступенем суспільної 
небезпечності  застосовуваного  насильства  як  способу 
впливу  на  волю  насильство  передбачає  більш  високий 
ступінь небезпечності діяння, ніж примус, оскільки при-
мус  не  передбачає  застосування  шкоди  життю  людини 
та  є  способом,  який  істотно  знижує  ступінь  тяжкості 
шкоди здоров’ю [30].

Проаналізувавши  зазначені  позиції  науковців,  вва-
жаємо,  що  в  порівнянні  з  насильством  примус  є  більш 
широким поняттям. Фізичне і психічне насильство висту-
пає  способом  примусу  поряд  з  ненасильницькими  спо-
собами.  На  відміну  від  примусу,  насильство  не  завжди 
зазіхає на свободу особистості, його об’єктом виступають 
життя,  здоров’я  і  тілесна  недоторканність  людини. Крім 
того, примус завжди відбувається з певною метою, що не 
є обов’язковою ознакою насильства.

Тому ми погоджуємося з підходом, відповідно до якого 
примушування  передбачає  як  психічний,  так  і  фізичний 
вплив  на  особу  [5,  с.  12].  При  цьому  наголошуємо,  що 
фізичний  вплив  застосовується  не  завжди,  а  лише може 
доповнювати психічний вплив.
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Фізичний вплив під час примушування  відрізняється 
від фізичного насильства  тим, що останнє може мати  за 
мету  задоволення  потреби  в  самому  насильстві,  тобто 
насильство  виступає  як  самоціль  або  ж  застосовується 
з метою нейтралізувати потерпілого, тоді воно не матиме 
ознак  примушування.  Тому  безпосереднє  заподіяння 
шкоди здоров’ю не є різновидом обмеження свободи воле-
виявлення. 

Водночас  наголошуємо,  що  психічний  та  фізичний 
вплив  під  час  примушування  не  обмежуються  лише 
насильством, це не тотожні поняття. Злочинець для досяг-
нення результату може застосовувати, наприклад, погрози, 
залякування.  Зазначений  аспект  буде  предметом  наступ-
них наукових розвідок. 

Висновки. Враховуючи  зазначене,  вважаємо,  що  під 
примушуванням  у  кримінальному  праві  слід  розуміти 
незаконний, цілеспрямований, психічний вплив на особу, 
який може супроводжуватися фізичним, з метою змусити 
особу виконати яку-небудь дію чи утриматися від її вико-
нання всупереч її волі. 

Якщо екстраполювати вказане визначення в контекст 
ст. 151-2 КК України, то під примушуванням у межах вка-
заної  статті  слід  розуміти незаконний,  цілеспрямований, 
психічний вплив на особу, який може супроводжуватися 
фізичним, з метою змусити її вступити в шлюб або до про-
довження  примусово  укладеного  шлюбу,  або  до  вступу 
у  співжиття  без  укладання  шлюбу,  або  до  продовження 
такого співжиття, всупереч її волі. 
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ДОСВІД ЛИТВИ ТА ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ  
У ВИДІ ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

LITHUANIA AND POLAND EXPERIENCE IN THE SPHERE OF EXECUTION  
OF PUNISHMENT IN THE FORM OF LIMITATION OF WILL  

AND THE POSSIBILITY OF ITS USE IN UKRAINE

Ключникова Н.В.,
студентка 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Сьогодні триває реформування національної кримінально-виконавчої системи, основним напрямами якої є погодження її з між-
народними стандартами та гуманізація покарань. Незважаючи на те, що програми переформування розроблені, а деякі зміни вже вне-
сені до кримінально-виконавчого законодавства, реформування здійснюється повільно і не досить ефективно. Під час другого етапу 
пенітенціарної реформи акцентовано увагу на введені електронного моніторингу засуджених та зміни умов і порядку відбування деяких 
видів покарань, у тому числі обмеження волі. Головною метою даних змін є відбування покарання за злочини невеликої тяжкості не в 
ізольованій від суспільства установі, оскільки відсутня пропорційність кари та вчиненого діяння. Це має позитивно вплинути на ситуацію 
зі злочинністю в країні. Використання досвіду зарубіжних країн у вдосконаленні норм правової системи тієї чи іншої держави є однією з 
найбільш важливих умов підвищення ефективності їх впровадження та реалізації. Тому дослідження європейського досвіду відбування 
покарання у виді обмеження волі є актуальним. 

Розглянуто проблемні питання інституту відбування покарання у виді обмеження волі в Україні. Доведено необхідність подальшого 
реформування механізму реалізації кримінальної відповідальності. У статті проаналізовано міжнародні аналоги останнього. Розглянуто 
досвід Литовської Республіки та Республіки Польща у сфері відбування покарання у виді обмеження волі. Розкрито основні норматив-
но-правові акти держав щодо врегулювання даного інституту та виокремлено ряд позитивних моментів їхнього досвіду, які мають бути 
враховані в ході вдосконалення української пенітенціарної політики. У результаті дослідження було виявлено, що найефективнішим 
місцем відбування покарання у виді обмеження волі є місце проживання засудженого. Акцентовано увагу саме на гуманізації даного виду 
покарання. Необхідно створити всі умови для відмежування останнього від позбавлення волі.

Визначено можливості застосування досвіду зазначених країн у нашій державі та, відповідно, способи вдосконалення національної 
системи виконання кримінальних покарань.

Ключові слова: покарання, обмеження волі, права, обов’язки, зарубіжний досвід.

Today, the reform of the national penal system is underway, which the main direction is its harmonization with international standards and 
the humanization of punishments. Despite the fact that reform programs have been developed and some changes have already been made 
to the penal legislation, the reform is slow and not effective enough. During the second phase of penitentiary reform, attention was paid to the 
introduction of electronic monitoring of prisoners and changing the conditions and order of serving certain types of punishment, including limitation 
of will. The main goal of these changes is to serve a sentence of minor gravity not in an isolated institution, as there is no correlation between 
punishment and the committed acts. This should have a positive impact on the country's crime situation. Using the experience of foreign countries 
in improving the rules of the legal system of a country is one of the most important conditions for improving the efficiency of their implementation 
and realization. Therefore, the study of the European experience of serving sentences in the form of limitation of will is relevant.

The problems of the institute of execution of punishment in the form of limitation of will in Ukraine are considered. The necessity of further 
reformation of the criminal responsibility realization mechanism has been proved. In the article analyzes the international analogues of this one. 
Examined the experience of the Republic of Lithuania and the Republic of Poland in the sphere of execution of punishment in the form of limitation 
of will. The basic normative acts of the states, which in the regulation of this institute are revealed and singled out a number of positive aspects of 
their experience to be taken into account in the improvement of Ukrainian penal policy. The study found that the most effective place of serving a 
sentence in the form of limitation of will is the place of residence of the convict. Attention is paid on the humanization of this type of punishment. 
All conditions must be created to distinguish this one from imprisonment.

Determined the possibility of these countries experience in our country and, accordingly, ways of improving the national system of execution 
of criminal penalties are determined. 

Key words: punishment, limitation of will, rights, duties, foreign experience.

Постановка проблеми. Натепер  в  Україні  налічу-
ється  25  виправних  центрів,  з  яких функціонує  лише  14, 
оскільки у 8-ми установах виконання покарань  засуджені 
не утримуються у зв’язку зі здійсненням оптимізації їхньої 
діяльності, а останні 3 знаходяться на тимчасово окупова-
ній  території  [1].  Станом  на  01.02.2020  р.  кількість  засу-
джених  до  обмеження  волі  становить  1432  особи  [1].  За 
останні  роки  їх  чисельність  зменшилась,  так,  наприклад, 
у 2014 році їх налічувалося 4798 осіб [2]. Тож, відповідно 
до  наведених  статистичних  даних  простежується  значне 
падіння  рівня  застосування  покарання  у  виді  обмеження 
волі. Незважаючи на те, що питання виконання криміналь-
них покарань є важливим елементом національного право-
охоронного механізму, повноцінних якісних змін у системі 
виконання кримінальних покарань у нашій державі не було 
з моменту проголошення її незалежності. Покарання у виді 
обмеження волі особливо потребує дослідження та рефор-
мування, оскільки відбування даного покарання сьогодні не 
відповідає європейським стандартам, а навпаки, – дотриму-
ється положень минулого століття.

Використання  досвіду  зарубіжних  країн  у  вдоско-
наленні  норм  правової  системи  тієї  чи  іншої  держави 
є однією з найбільш важливих умов підвищення ефектив-
ності їх впровадження та реалізації. Тому відбування пока-
рання у виді обмеження волі потребує вдосконалення, яке 
неможливе без використання досвіду європейських країн.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню 
питань  виконання  кримінальних  покарань  та інституту 
обмеження  волі,  зокрема,  присвячені  роботи  таких  вче-
них,  як С. Кулинич  [3], О. Лисодєд  [4], О. Пономаренко 
[5] та ін. Але залишаються ще малодослідженими особли-
вості виконання покарання у виді обмеження волі за кри-
мінальним  та  кримінально-виконавчим  законодавством 
європейських держав, у тому числі таких країн, як Литва 
та Польща.

Метою статті  є  дослідження  досвіду  європейських 
країн щодо реалізації виконання покарання у виді обме-
ження волі та можливості його використання в Україні.

Виклад основного матеріалу.  Обмеження  волі  як 
вид покарання вперше було закріплено в Кримінальному 
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кодексі України 2001 р, воно є основним видом покарання 
і,  відповідно  до  положень  ст.  61 Кримінального  кодексу 
України (далі – КК України), являє собою тримання особи 
в  кримінально-виконавчих  установах  відкритого  типу 
без  ізоляції  від  суспільства  в  умовах  здійснення  за  нею 
нагляду з обов’язковим залученням засудженого до праці. 
Обмеження  волі  встановлюється  на  строк  від  одного  до 
п’яти  років  [6].  Відповідно  до  ч.  1  ст.  56  Кримінально-
виконавчого кодексу України (далі – КВК України), особи, 
засуджені  до  обмеження  волі,  відбувають  покарання 
у виправних центрах, зазвичай у межах адміністративно-
територіальної  одиниці  відповідно  до  їх  місця  прожи-
вання до засудження [7]. 

Аналізуючи  положення  чинного  законодавства, 
з’ясовуємо, що обмеження волі є альтернативним позбав-
ленню волі покаранням. Обмеження волі призначається за 
вчинення злочинів невеликої та середньої тяжкості, біль-
шість з яких вчиняється через необережність. Проте істот-
них  відмінностей  у  місці  та  порядку  відбування  вище-
зазначених  покарань  у  виправних  центрах  та  виправних 
колоніях мінімального рівня безпеки немає. В обох випад-
ках  засуджена  особа  тримається  в  кримінально-вико-
навчих  установах,  дотримується  встановленого  режиму, 
виконує  вимоги  адміністрації  тощо.  Особи  відбувають 
покарання  у  виді  обмеження  волі  у  виправних  центрах. 
З історії становлення виправних центрів відомо, що біль-
шість  із  них  у  минулому  були  колоніями-поселеннями, 
де  засуджені  відбували  покарання  у  виді  позбавлення 
волі.  У  2000-х  роках  такі  установи  були  перейменовано 
у  виправні  колонії  мінімального  рівня  безпеки,  відпо-
відно до  змін  законодавства. Тепер  їх перекваліфікували 
у  виправні  центри,  однак  умови  відбування  покарання 
залишилися незмінними. Тож, можна говорити про обме-
ження волі саме як альтернативний вид покарання обме-
женню волі за таких обставин. 

Натепер  зарубіжними  аналогами  обмеження  волі 
є домашній арешт (як вид покарання, пов’язаний з позбав-
ленням  волі,  –  у  Великобританії;  як  захід  безпеки  – 
у США; як міра, альтернативна позбавленню волі, – в Іта-
лії), електронний нагляд і заборона проживання в певних 
місцях (як додаткове покарання – у Франції), встановлення 
нагляду (як міра виправлення і безпеки – у ФРН), особисті 
заходи безпеки (нагляд, заборона на проживання в одній 
чи декількох комунах або в одній чи декількох провінціях, 
заборона на відвідування таверн  і місць, де йде торгівля 
алкогольними напоями, – в Італії) [8].

Реформа пенітенціарної системи в Україні триває, і під 
час другого  етапу планують внести  зміни щодо порядку 
відбування покарання у виді обмеження волі. Виокремлю-
ють  два  способи  вдосконалення  даного  виду  покарання: 
шляхом  введення  системи  електронного  моніторингу, 
в ході чого за злочини невеликої тяжкості до особи будуть 
застосовані  відповідні  засоби  електронного  спостере-
ження,  та ліквідація  інституту обмеження волі  з наступ-
ним введенням такого нового виду покарання, як «проба-
ційний нагляд».

Інститут  обмеження  волі  як  такий  відомий  праву 
деяких  європейських  країн.  Звернемося  до  криміналь-
ного законодавства Литовської Республіки та Республіки 
Польща, де даний вид покарання є найбільш розробленим.

Слід звернути увагу, що кримінально-виконавче зако-
нодавство  даних  країн  передбачає  можливість  засудже-
ного відбувати покарання у виді обмеження волі за місцем 
свого  проживання.  Відповідно  до  ст.  54  Кримінального 
виконавчого кодексу Республіки Польща, покарання обме-
женням волі застосовується за місцем постійного прожи-
вання чи роботи засудженого або на невеликій відстані від 
цього місця, якщо важливі причини не вказують про вико-
нання покарання в  іншому місці [9]. Теж саме зазначено 
і  в  законодавстві Литви. На  засудженого  судом поклада-
ються відповідні  обов’язки,  такі  як  відвідування органів 

виконання покарань у встановлений час або за викликом, 
обов’язкова  безоплатна  праця,  проходження  курсу  ліку-
вання тощо. 

В Україні засуджений відбуває покарання у виправних 
центрах,  і  тільки  через  встановлений  законом  час  та  за 
умови гарної поведінки може відбувати покарання за його 
межами. Відповідно до ч. 1 ст. 56 КВК України особи, засу-
джені до обмеження волі, відбувають покарання у виправ-
них центрах, зазвичай у межах адміністративно-територі-
альної одиниці відповідно до їхнього місця проживання до 
засудження. Відповідно до ч. 7 ст. 59 КВК України засу-
джені, які не допускають порушень встановленого порядку 
виконання покарання у виді обмеження волі і мають сім’ї, 
після відбуття шести місяців строку покарання можуть за 
постановою начальника виправного центру проживати за 
межами гуртожитку  зі  своїми сім’ями. Ці особи  зобов’я-
зані  від  одного  до  чотирьох  разів  на  тиждень  з’являтися 
у виправний центр для реєстрації [7].

Питання  зміни  місця  відбування  покарання  у  виді 
обмеження волі сьогодні перебуває в процесі розроблення 
органами  законодавчої  і  виконавчої  влади.  Усі  варіанти 
реформування передбачають відбування покарання у виді 
обмеження волі за місцем проживання засудженого. Без-
перечно,  це  підтверджує  спрямованість  України  на  під-
ведення національної системи покарань до європейських 
стандартів. 

У  разі  введення  таких  змін  законодавець  також  має 
передбачити  введення  додаткових  зобов’язань  для  засу-
дженої особи. Наприклад, у ч.  2  ст.  34 КК Польщі  зазна-
чено, що під час відбування покарання у виді обмеження 
волі  засуджений:  1)  не  може  без  згоди  суду  змінювати 
місце постійного перебування; 2) зобов’язаний виконувати 
роботу, визначену судом; 3) зобов’язаний давати пояснення 
щодо відбування покарання. Подібні положення викладені 
в ч. 3 ст. 48 КК Литви. Однак кримінальне законодавство 
Литви також передбачає можливість установлення додатко-
вих зобов’язань чи заборон. Так суд може заборонити від-
відувати певні місця, спілкуватися з певними особами або 
групами осіб, володіти, користуватися чи зберігати у себе 
або  передавати  на  зберігання  іншим  особам  певні  речі. 
Досить вдало сформульовано зобов’язання в п. 6 ст. 48 КК 
Литви,  де  зазначено, що  суд може  зобов’язати лікуватися 
від  алкоголізму,  наркоманії,  токсикоманії  чи  венеричного 
захворювання в разі згоди засудженого [10]. 

У  п.  5  ст.  59  КВК  України  вказано,  що  засудженим 
до  обмеження  волі  забороняється  вживати  спиртні  напої 
і пиво, наркотичні засоби, психотропні речовини, їхні ана-
логи чи інші одурманюючі засоби [7]. Заборона вживання 
та лікування – це різні поняття. Тому вважаємо за необхідне 
ввести  зобов’язання  не  лише  утримуватися  від  вживання 
алкогольних, наркотичних та інших шкідливих та/або забо-
ронених речовин, але й пройти курс лікування з метою при-
скорення процесу виправлення і реабілітації засудженого.

Особливу  увагу  заслуговує  положення  кримінальних 
законів даних європейських країн щодо видів робіт, до яких 
вправі зобов’язати суд. Відповідно до п.п. 5 п. 6 ст. 48 КК 
Литви суд може зобов’язати безоплатно відпрацювати до 
200 годин у терміни, визначені судом, але не більше ніж 
термін  обмеження  волі,  в  установах  охорони  здоров’я, 
догляду  та  піклування  або  в  недержавних  організаціях, 
що  здійснюють піклування  за  інвалідами,  людьми похи-
лого віку або іншими, які потребували допомоги, людьми 
[10].  Відповідно  до  ч.  1  ст.  35  КК  Республіки  Польщі 
обов’язок, передбачений у ст. 34 ч. 2 п. 2 (обов’язок вико-
нувати  роботу,  визначену  судом),  полягає  у  виконанні 
неоплачуваної, контрольованої роботи щодо задоволення 
громадських  потреб,  визначеної  судом,  на  відповідному 
підприємстві,  об’єкті  служби охорони  здоров’я,  соціаль-
ного  захисту,  організації  або  установи,  що  надає  благо-
дійну допомогу, або на користь місцевої громадськості від 
20 до 40 годин на місяць [11]. 
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Введення обов’язкової праці в установах здоров’я, бла-
годійних організаціях, установах догляду та піклування за 
людьми похилого віку, особами з інвалідністю тощо є дуже 
корисним як для держави, так і для засудженого. В Україні 
категорія людей, що потребує допомоги, досить велика. При 
цьому  в  установах,  що  здійснюють  вищезазначену  діяль-
ність,  завжди  не  вистачає  робочої  сили,  оскільки  оплата 
праці  низька,  обсяг  роботи  при  цьому  великий.  Подібна 
діяльність на громадських засадах надала б державі значну 
допомогу  шляхом  забезпечення  безкоштовною  робочою 
силою і реальною допомогою нужденним людям.

З  іншого  боку,  наявна  користь  і  для  засудженого, 
однак  вона  виявляється  у  психологічному,  а  не  матері-
альному  плані. Надаючи  допомогу  будь-кому,  відчуваєш 
себе потрібним суспільству, приходить усвідомлення того, 
що ти можеш вчиняти не тільки погані дії, але й творити 
добро – допомагати людям, які дійсно цього потребують. 
Відповідно,  виникає  потреба  у  зміні  своєї  власної  пове-
дінки  на  краще,  приходить  каяття  за  вчинений  злочин. 
При цьому досягається найважливіша мета кримінального 
покарання – виправлення.

Отже, доцільно було би внести  зміни до кримінально-
виконавчого  законодавства,  запровадивши  в  національну 
систему відбування покарання виконання безоплатної праці 
у сфері охорони здоров’я, благодійної діяльності, допомоги 
людям похилого віку, особам з інвалідністю тощо.

Висновки. Підсумовуючи  проведене  наукове  дослі-
дження  у  сфері  виконання  покарання  у  виді  обмеження 
волі  в  Україні  та  деяких  європейських  країнах,  можемо 
з  упевненістю  говорити  про  те,  що  вивчення  даного 
питання  має  не  тільки  пізнавальний  інтерес.  Сьогодні, 
в часи пенітенціарного реформування, зарубіжний досвід 
застосування кримінального покарання у виді обмеження 
волі,  зокрема Литви  і Польщі, підлягає не тільки оцінці, 
але  й  може  використовуватися  в  ході  запровадження 
змін  щодо  умов  і  порядку  його  відбування.  Узагальню-
ючи практику функціонування інституту обмеження волі 
в європейських країнах, вважаємо за доцільне виокремити 
такі  позитивні  моменти  їхнього  досвіду,  які  мають  бути 
враховані в ході вдосконалення української системи кри-
мінальних покарань, а саме: 

– потрібно внести зміни щодо місця відбування пока-
рання у виді обмеження волі за місцем проживання засу-
дженого; 

– відповідно, необхідно розширити перелік зобов’язань 
засудженого до покарання у виді обмеження волі та запро-
вадити  можливість  суду  встановлювати  додаткові  забо-
рони;

– слід запровадити різновид обов’язкової праці в ході 
виконання  зобов’язання  у  виді  обмеження  волі  у  сфері 
охорони  здоров’я,  благодійної  діяльності,  допомоги 
людям похилого віку, особам з інвалідністю тощо.
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Актуальність обраної теми написання наукової статті полягає в тому, що вік, з якого настає кримінальна відповідальність, є однією з 
обов’язкових ознак суб’єкта злочину, без якого не можна говорити про притягнення особи до кримінальної відповідальності. Отже, стаття 
присвячена дослідженню поняття «вік», його порівнянню з приписами законодавства зарубіжних держав – європейських та Сполучених 
Штатів Америки, а також країн, що належать до традиційних чи релігійних правових сімей. Автором проаналізовано кримінальні закони 
Франції, Німеччини, США, а також в загальних рисах сформульовано вікові межі у таких державах, як Австралія, Йорданія, Ірландія, 
Пакистан, Єгипет, Ірак, Ємен, Ліван, Нідерланди, Австрія, Болгарія, Італія, Словаччина, Данія, Швеція та Іспанія. У статті наголошується 
на диференційованому підході українського законодавця до визначення віку кримінальної відповідальності. Окрім того автор розглядає 
еволюцію кримінального права України, зокрема вплив «хрущовської відлиги» на встановлення вікових меж, які залишаються чинними 
дотепер. У статті також акцентується увага на тому, що наразі існує проблема зростання злочинності неповнолітніх, привертається увага 
до чинників, що провокують динамічний розвиток цього явища й загалом проблеми «молодшання» злочинності в порівнянні з минулим 
десятиліттям, що науковці намагаються вирішити різними способами. Автор зазначає, що науковці розділились на три різні групи: перша 
обстоює необхідність підвищити вік кримінальної відповідальності, друга виступає за його зниження, третя вважає, що чинний вік (16 і 
14 років відповідно) встановлений обґрунтовано й не потребує змін. У процесі роботи була проаналізована низка джерел і публікацій, 
зокрема напрацювання В.Я. Тація, Я.М. Заєць, Н.Г. Таран, В.В. Аніщук, А.А. Павловської, В.В. Налуцишина, О.О. Гончарук, Я.М. Квітки, 
С.Г. Киренка, Л.В. Дубчака, Ю.В. Бауліна, І.Я. Терлюка. На основі проведеного дослідження автор доходить висновку щодо необхідності 
зміни законодавства в частині віку, з якого настає кримінальна відповідальність і обирає оптимальну модель, що задовольняє вимоги 
сучасного суспільства.

Ключові слова: вік, з якого настає кримінальна відповідальність; суб’єкт злочину, дитяча злочинність, неповнолітній, законодавство 
іноземних держав.

The urgency of the chosen topic of writing a scientific article is that the age of criminal responsibility is one of the necessary elements of 
the subject of crime, without which it is impossible to speak about bringing a person to criminal responsibility. Thus, the article is devoted to the 
study of the institute of age, its comparison with the provisions of international law of both the European and United States of America, as well 
as the law of countries belonging to traditional or religious legal families. The author analyzes the criminal laws of France, Germany, the USA, as 
well as outline the age limits of states such as Australia, Jordan, Ireland, Pakistan, Egypt, Iraq, Yemen, Lebanon, Netherlands, Austria, Bulgaria, 
Italy, Czech Republic, Slovakia, Denmark, Sweden and Spain. The article emphasizes the differentiated approach of the Ukrainian legislator to 
determining the age of criminal responsibility. In addition, the author is concerned with the evolution of the criminal law of Ukraine as a whole, and 
as a period of the “Khrushchev thaw” has influenced the setting of age limits that remain in force today. The article also focuses on the fact that 
there is currently a problem with the rise in juvenile delinquency (the article draws attention to the causes and factors that provoke the dynamic 
development of this phenomenon and, in general, the problem of “reducing” crime, compared to the past decade, etc.), so scientists are trying 
to address this issue in various ways. First of all, the author in this work points out that the scientists were divided into three different groups: the 
first argues for the need to increase the age of criminal responsibility, the second stands for its reduction and the third believes that the current 
age (16 and 14 respectively) is well founded and does not need changes. A sufficient number of sources and publications were analyzed in the 
course of the work and applied are the works of V. Tatsiy, Y. Zayets, N. Taran, V. Anishchuk, A. Pavlovskaya, V. Nalutsyshina, O. Goncharuk, 
Y. Kvitka, S. Kyrenko, L. Dubchak, Y. Baulin, I. Terluk. Based on the research, the author of the scientific article concluded that it is necessary to 
change the legislation in terms of the age of criminal responsibility and chose the optimal model that meets the requirements of modern society.

Key words: age of criminal liability, subject of the crime, juvenile crime, underage, legislation of foreign states.

Постановка проблеми. Поняттю  «вік»  значну  увагу 
приділяли безліч наук: психологія, медицина, філософія, 
педагогіка  та,  звичайно,  кримінальне  право  й  криміно-
логія.  У  кримінальному  законодавстві  визначення  віку 
не  регламентовано,  лише  закріплені  кількісні  показники 
загального й зниженого віку. Вік є обов’язковою ознакою 
суб’єкта злочину (ч. 1 ст. 18 Кримінального кодексу Укра-
їни),  відсутність  якого  виключає  склад  злочину,  а  отже 
й саму кримінальну відповідальність особи. Однак наразі 
існує  певна  проблема,  пов’язана  зі  зростанням  дитячої 
злочинності  й  бажанням  законодавця  внаслідок  цього 
знизити  мінімальну  вікову  межу  (також  висловлюються 
бажання щодо підвищення віку). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням віку, з якого настає кримінальна відповідальність, як 
обов’язкової ознаки суб’єкта злочину активно займалися 
В.Я. Тацій, Я.М. Заєць, Н.Г. Таран, В.В. Аніщук, А.А. Пав-
ловська,  В.В.  Налуцишин,  О.О.  Гончарук,  Я.М.  Квітка, 
С.Г.  Киренко,  Л.В.  Дубчак,  Ю.В.  Баулін,  І.Я.  Терлюк 
та інші науковці. 

Метою статті є аналіз  чинного  законодавства в  час-
тині  віку,  з  якого  настає  кримінальна  відповідальність, 

порівняння його з міжнародним досвідом й обрання опти-
мальної моделі для України.

Виклад основного матеріалу.  Кримінальний  кодекс 
(далі  –  КК)  України  2001  р.  у  ст.  22  виділяє  загальний 
і знижений вік, з якого може наставати кримінальна відпо-
відальність. Відповідно до ч. 1 ст. 22 «кримінальній відпо-
відальності підлягають особи, яким до вчинення злочину 
виповнилося шістнадцять років» [1], проте в переліку зло-
чинів, що є найбільш суспільно-небезпечними, законода-
вець установив нижчу вікову межу відповідальності. Таке 
положення  регламентовано  ч.  2  цієї  ж  статті  [1].  Однак 
установлення  загального  чи  зниженого  віку  зовсім  не 
означає, що відповідальність за будь-який злочин настає 
з 16-річного (чи відповідно 14-річного) віку. КК визначає 
низку злочинів, які в силу особливих ознак суб’єкта зло-
чину  чи  особливостей  конструкції  об’єктивної  сторони 
складу  злочину  можуть  вчинятися  виключно  повноліт-
німи  особами.  В  більшості  випадків  це  прямо  передба-
чено статтею чи частиною статті Особливої частини КК, 
проте інколи може випливати зі змісту статті. Наприклад, 
ст.  304  КК  передбачено  спеціальний  суб’єкт,  а  саме  за 
втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, 
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у заняття жебрацтвом, азартними іграми, коли до відпові-
дальності може бути притягнена тільки та особа, яка дося-
гла 18-річного віку. Це положення підтверджує ч. 1 ст. 165, 
а саме «злісне ухилення від сплати встановлених рішен-
ням суду коштів на утримання непрацездатних батьків», 
яке  стосується  лише  повнолітніх  осіб  [1].  Окрім  того 
неповнолітні особи практично не можуть бути суб’єктами 
службових, військових злочинів, оскільки Кодекс законів 
про  працю України  забороняє  роботодавцям  залучати  їх 
до робіт, пов’язаних з небезпечними умовами для здоров’я 
чи життя; також у більшості випадків необхідним для при-
йняття особи на такі посади є певний стаж роботи.

Такий  віковий розподіл  був  уведений ще Криміналь-
ним кодексом УРСР від 28 грудня 1960 р. (набув чинності 
з 1 квітня 1961 року). Визначення віку, з якого настає кри-
мінальна відповідальність, пояснювалося періодом «хру-
щовської  відлиги».  Головні  положення  Кримінального 
кодексу УРСР (1960 р.) свідчили про значну демократиза-
цію кримінальної політики держави. Доказом цього є під-
вищення  вікової  межі  для  настання  кримінальної  відпо-
відальності (з 14 до 16 років), попередня залишалася для 
тяжких злочинів (розбій, зґвалтування тощо) [2, ст. 78]. 

Отже, норма, що регламентує вік, з якого настає кри-
мінальна відповідальність, залишається чинною вже про-
тягом 60 років, і така ситуація непокоїть науковців, адже 
стрімкий розвиток  суспільства  своєю чергою прискорює 
процес формування біологічних  і психологічних якостей 
неповнолітніх. У порівнянні з дітьми радянського періоду 
сучасні  діти  дорослішають  набагато  раніше,  адже  в  той 
час, коли перші все дитинство просто гралися на вулиці, 
ні  про  що  не  турбуючись,  сучасні  діти,  навпаки,  вже 
в ранньому дитинстві опановують техніку й користуються 
Інтернетом,  в  якому  можна  знайти  найрізноманітнішу 
інформацію. На  розвиток  сучасних  дітей  впливає  безліч 
чинників,  деякі  з  яких  негативно  позначаються  форму-
ванні  їхньої  психіки.  До  числа  таких факторів  насампе-
ред  належать  умови,  в  яких  живе  й  розвивається  мало-
літня  або  неповнолітня  особа. Під  впливом  негативного 
мікросередовища психіка дітей зазнає незворотних змін: 
вони  стають  дедалі  жорстокішими,  нічого  не  бояться, 
нічого не цінують, ні в що не вірять. Далі відбувається їх 
відчуження від основної маси людей і входження до різ-
них  антисоціальних  неформальних  груп.  Деякі  напрями 
їхньої діяльності набувають ознак, притаманних злочину 
[3,  с.  3].  Науковців,  що  обстоюють  різні  погляди  щодо 
подальшої регламентації віку, з якого настає кримінальна 
відповідальність, можна умовно розділити на три групи.

Перша  група  вважає,  що  український  законодавець 
досить влучно перейняв цю норму з радянського законо-
давства, оскільки саме особи, що досягли 14-річного віку, 
можуть  повною  мірою  усвідомлювати  суспільну  небез-
печність вчинюваного діяння й передбачати відповідаль-
ність, яка настане за порушення відповідною норми Осо-
бливої частини КК [4, с. 152].

Представники  другої  групи  підтримують  думку, 
що  необхідно  підвищити  нижню  й  верхню  межу  до 
15 й 17 років відповідно. Таку позицію вони пояснюють 
тим,  що  попри  швидкий  розвиток  суспільства  підлітки 
у  психологічному  розвитку  можуть  дещо  відставати  від 
тих  умов,  що  диктує  суспільство.  Так,  А.І.  Примаченок 
указує на необхідність збільшити вік, з якого може наста-
вати кримінальна відповідальність, що обумовлено сучас-
ними  умовами  життя  суспільства,  високими  темпами 
розвитку науково-технічного прогресу,  інститутами соці-
алізації особистості. Враховуючи це, дослідник вважає за 
доцільне встановити такі вікові межі: з 15 років – обмеже-
ний вік, з 17 років – повний, а з 18 років – особливий вік 
для спеціальних суб’єктів [5, с. 35]. Проте, на мою думку, 
така позиція є недостатньо обґрунтованою, оскільки може 
призвести до зростання рівня злочинності серед неповно-
літніх [4, с. 152]. 

Науковці, що підтримують третю позицію, виступають 
за зниження віку, з якого настає кримінальна відповідаль-
ність [4, с. 152]. Представники цієї групи не мають єдиної 
думки щодо визначення мінімальної межі: цей показник 
варіюється  від  11  до  13  років.  Можна  зробити  висно-
вок, що злочинність в Україні «помолодшала»: малолітні 
й неповнолітні особи все частіше порушують криміналь-
ний закон. Але такі особи не несуть кримінальної відпо-
відальності,  бо  немає  складу  злочину  через  відсутність 
суб’єкта злочину. У кращому випадку до такої особи засто-
совуються  примусові  заходи  виховного  характеру.  Най-
цікавіше, що такі особи щоразу з особливою зухвалістю 
говорять: не маєте права, я неповнолітній і не можу нести 
кримінальну відповідальність. Саме тому вік, з якого може 
наставати кримінальна відповідальність, просто необхідно 
знизити: загальний вік повинен становити 14 років, а зни-
жений – 12 років. Це необхідно для того, щоб запобігти 
вчиненню нових злочинів малолітніми й неповнолітніми 
особами, які впевнені, що, вчинивши злочин, криміналь-
ної відповідальності не понесуть, що вони «недоторканні» 
перед кримінальним законом [6, с. 130].

Але,  на  переконання  Н.М.  Мирошниченко,  зниження 
віку  кримінальної  відповідальності  не  є  гуманним  через 
особливості  підліткового  періоду,  що  характеризується 
активним  процесом  становлення  особистості.  Крім  того, 
як указує дослідниця, факт збільшення кількості злочинів 
серед  малолітніх  не  може  виступати  домінантним  крите-
рієм  зниження  віку,  з  якого  настає  кримінальна  відпові-
дальність, адже обов’язково слід враховувати особливості 
розумового  розвитку  певної  вікової  групи,  психофізичні 
особливості особи (біологічні й соціальні чинники). У вста-
новленні  мінімального  віку,  з  якого  може  наставати  кри-
мінальна  відповідальність,  варто  керуватися  насамперед 
даними медичних  і  психологічних  досліджень. Як  вказує 
Н.М. Мирошниченко, деякі науковці в галузі дитячої психо-
логії й педагогіки наголошують на тому, що раніше підліт-
ковим віком вважався вік від 12–13 до 16 років, а сьогодні 
підлітковим віком слід вважати вік від 11 до 14–15 років. 
Але в установленні мінімальних меж кримінальної відпові-
дальності необхідно враховувати всереднені дані розвитку 
неповнолітніх  осіб  усіх  верств  населення  [4,  с.  152–153]. 
Загалом, якщо дослідити діяльність учених щодо питання 
визначення  віку,  з  якого  настає  кримінальна  відповідаль-
ність, то саме 14-річна особа може повною мірою усвідом-
лювати свої дії, коригувати й регулювати свою поведінку. 
Проте  не  можна  виключати  прискорений  темп  сучасного 
життя,  за  умов  якого  цей  показник  знижується  вже  до 
13 років, тобто особа цього віку може реально оцінювати 
свою  поведінку,  обирати  варіанти  дій  у  певній  ситуації 
та прогнозувати наслідки вчинюваного діяння [7, с. 99].

Для того щоб обрати оптимальну для України модель 
віку, з якого настає кримінальна відповідальність, доціль-
ним буде звернутися до законодавства іноземних держав.

Кримінальним кодексом Франції  у  ст.  122-8  встанов-
лено  мінімальний  вік,  з  якого  настає  кримінальна  від-
повідальність:  13  років.  Таку  межу  було  закріплено  ще 
законом  від  1912  р.,  характеризуючи  вік  13  років  як  вік 
абсолютної неосудності [8, с. 144]. В.В. Налуцишин виді-
ляє 4 вікові групи: 

1)  до  13  років  —  абсолютна  невідповідальність;  до 
таких  осіб  на  підставі  Ордонансу  від  2  лютого  1945  р. 
№ 45–174 «Про правопорушення неповнолітніх» можуть 
застосовуватися  заходи  безпеки  (настанова,  передавання 
під  нагляд  батьків  або  опікунів,  поміщення  в  спеціальні 
підліткові  установи,  встановлення  режиму  обмеженої 
свободи, електронний нагляд, медико-психологічне обсте-
ження й лікування, поміщення в приймальний центр або 
центр  спостереження);  передбачений  спеціальний  квазі-
судовий орган — суд для неповнолітніх; 

2)  від  13  до  16  років  —  спростовувана  презумпція 
кримінальної невідповідальності (звинувачення має право 
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спростувати таку презумпцію доведенням специфічності 
ситуації, що розглядається); до цих осіб не можуть бути 
застосовані  такі  види  покарань,  як штрафодні,  випрова-
дження за межі Франції, позбавлення політичних, грома-
дянських і сімейних прав. Стосовно них не застосовується 
режим  постпенітенціарного  нагляду  (так  званий  період 
надійності);  види покарань, що мають кількісні характе-
ристики, до таких осіб скорочуються вдвічі; 

3)  від 16 до 18 років — спростовувана презумпція від-
повідальності  (захист  може  спростувати  її  посиланнями 
на нетиповість ситуації, що розглядається); у разі спрос-
тування такої презумпції винному призначаються «заходи 
перевиховання»; розмір покарання також скорочується, як 
і щодо попередньої групи; 

4)  з  18  років  —  повна  вікова  відповідальність 
[9, с. 285–286].

Аналізуючи кримінальне законодавство Німеччини, вва-
жаємо за необхідне відзначити, що вік притягнення до кри-
мінальної відповідальності визначається не КК ФРН, а Зако-
ном про відправлення правосуддя у справах неповнолітніх 
від 4 липня 1953 р. в редакції від 11 грудня 1974 p. Кримі-
нальний кодекс закріплює лише норму, за якою неосудною 
визнається  та  особа,  що  до  вчинення  діяння  не  досягла 
14 років. Отже, кримінальне законодавство ФРН розрізняє 
залежно від віку й пов’язаної з ним можливості притягнення 
до кримінальної відповідальності дві категорії осіб: а) непо-
внолітні  до  14  років,  притягнення  до  кримінальної  відпо-
відальності яких є неможливим; б) неповнолітні від 14 до 
17 років, можливість притягнення до кримінальної відпові-
дальності яких залежить від того, чи усвідомлювала особа 
в  момент  вчинення  злочину  протиправність  свого  діяння 
в силу своєї розумової й моральної зрілості [10, с. 168].

Щодо кримінального законодавства США, його певною 
особливістю є відсутність єдиної й чітко вираженої града-
ції неповнолітніх  за віком, що дає  змогу  застосовувати до 
різних вікових груп різні виховні заходи й покарання. Так, 
за загальним правом особа, що не досягла семирічного віку, 
не  несе  кримінальної  відповідальності  за  свою  поведінку. 
Особа,  що  досягла  14-річного  віку,  відповідає  за  вчинене 
нею злочинне діяння в повному обсязі. Щодо неповнолітніх 
від 7 до 14 років діє спростовна презумпція «нездатності» 
вчинити злочин, тобто докази того, що неповнолітній у вка-
заному віці розумів «неправильність» свого вчинку, мають 
бути тим більше вагомими й значущими, чим молодший вік 
особи. Таким чином, для 7 років презумпція досить сильна, 
поступово з віком вона втрачає силу й зовсім зникає в 14-річ-
ному віці. Проте на цей час питання про вік кримінальної 
відповідальності  в США зазвичай регулюється  законодав-

ством штатів [10, с. 170]. Кримінальний кодекс штатів Коло-
радо й Луїзіана визначає вік кримінальної відповідальності 
в 10 років, Джорджії та Іллінойсу – 13 років, Міннесоти – 
14 років, Техасу, Нью-Гемпширу – 15 років, Нью-Йорку – 
16 років, натомість Кримінальний кодекс Аляски взагалі не 
вказує такий вік [11, с. 187].

Особливо цікавим, на наш погляд, є те, що мінімальний 
вік кримінальної відповідальності в 7 років установлений 
в Австралії, Йорданії,  Ірландії, Пакистані, Єгипті,  Іраку, 
Ємені, Лівані та інших державах [10, с. 167; 12, с. 186]. 

Загалом мінімальний вік фізичної особи, що підлягає кри-
мінальній  відповідальності,  коливається  від  12  до  18  років: 
у  КК Нідерландів  закріплено, що  кримінальна  відповідаль-
ність настає  з 12 років; у КК Австрії, Болгарії,  Італії, ФРН, 
Словаччини мінімальний вік кримінальної відповідальності – 
14 років; КК Данії і Швеції вказують мінімальний вік суб’єкта 
злочинного діяння 15 років; іспанський законодавець встанов-
лює, що особи, які не досягли 18 років, не підлягають кримі-
нальній відповідальності за КК Іспанії [9, с. 284].

Проаналізувавши законодавство інших держав, можна 
стверджувати, що підходи до визначення загального й зни-
женого віку суттєво відрізняються в різних державах. Такі 
відмінності  пов’язані  з  історичними  передумовами фор-
мування  кримінального  права  в  кожній  із  держав,  з  від-
мінностями  в  політичній  системі  держав,  у  рівні  розви-
тку громадянського суспільства, з правовими традиціями 
та юридичними концепціями. Велику роль відіграє також 
входження правової системи держави до тієї чи іншої пра-
вової  сім’ї:  кримінальне  право  більшості  європейських 
країн встановлює достатньо високі вікові межі, натомість 
держави мусульманського світу закріплюють доволі низь-
кий вік, з якого особа підлягає кримінальній відповідаль-
ності за вчинюване діяння [8, с. 146]. 

Висновки. Отже,  на  основі  вищезазначеного  мате-
ріалу  можна  підсумувати:  щорічно  показники  дитячої 
злочинності  зростають,  превентивні  заходи  вже  є  недо-
статньо  дієвими  (важливим  є  те,  що  більшість  злочинів 
залишаються  безкарними,  оскільки  недосягнення  осо-
бою  14-річного  чи  16-річного  віку  виключає  важливий 
компонент  складу  злочину,  а  саме  суб’єкт  злочину,  що 
своєю чергою внеможливлює притягнення такої особи до 
кримінальної  відповідальності),  Тому  український  зако-
нодавець  усе  більше  схиляється  до  концепції  зниження 
віку  кримінальної  відповідальності.  Тож,  на мою  думку, 
найбільш  оптимальним  для  динамічного  українського 
суспільства буде викладення ст. 22 КК в новій редакції, що 
передбачала б зниження віку, з якого настає кримінальна 
відповідальність до 15 та 13 років відповідно.
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Стрімкий розвиток інтернет-технологій, що дають людині безмежні можливості в будь-якій сфері життя, є однією з основних ознак 
розвитку сучасного цифрового суспільства. Інтернет є невід’ємною частиною нашого буття, особливо дітей. Кількість користувачів всес-
вітньої мережі з кожним днем збільшується, особливо останнім часом, завдяки «смартфонізації» – можливості заходити в «павутиння» 
за допомогою мобільного телефону.

Швидке освоєння й постійне використання сучасними школярами нових інформаційно-комунікаційних технологій є частиною їхнього 
способу життя, де Інтернет є своєрідним осередком згуртування підлітків, засобом соціалізації й отримання інформації. З одного боку, все-
світня мережа – це неосяжне джерело саморозвитку, цікавої інформації й можливість самовираження, а з іншого боку, це ризик натрапити на 
безліч різних проблем – від псування зору й інтернет-залежності до небезпеки стати жертвою протиправних посягань (таких як залякування, 
шахрайство, вимагання, втягнення в злочинну діяльність, сексуальні домагання тощо). Особлива небезпека протиправних діянь в Інтернеті 
полягає в тому, що часто жертвами стають неповнолітні, адже вони є найактивнішими користувачами Інтернету й інших засобів комунікації.

Ситуація ускладнюється ще й тим, що діти в силу свого віку, відсутності життєвого досвіду й стійкої здатності критично мислити легко 
йдуть на контакт у соцмережах, повідомляють особисту інформацію, діляться власними фото тощо.

У статті наведені результати опитування школярів закладів загальної середньої освіти м. Києва та Київської області щодо викорис-
тання Інтернету, особливості їхньої поведінки у віртуальному середовищі з урахуванням гендерної належності. За допомогою аналізу 
результатів опитування школярів установлено певні аспекти вразливості хлопців і дівчат в інформаційному просторі, а також з’ясовано 
рівень обізнаності школярів щодо безпеки в мережі Інтернет.

У зв’язку з цим постає необхідність у подальшому дослідженні проблеми з кримінологічної точки зору задля запобігання віктимоло-
гічній поведінці хлопців і дівчат шляхом проведення превентивних заходів з урахуванням гендерної належності.

Ключові слова: Інтернет, підлітки, контент, інтернет-ризики, соцмережа, сексуальні посягання, секстинг, грумінг.

The rapid development of Internet technologies that give people endless opportunities in any sphere of life is one of the main features of the 
development of modern digital society. So the Internet is an integral part of our lives, especially children. The number of users on the world-wide-
web is increasing every day, especially with the help of “smartphones” – the ability to access the “web” with a mobile phone.

The rapid development and continuous use of modern information and communication technologies by modern schoolchildren is part of their 
way of life, where the Internet acts as a focal point for adolescent cohesion, a means of socialization and information retrieval. On the one hand, 
the World Wide Web is an immense source of self-development, interesting information and the ability to express oneself, and on the other, the 
risk of encountering many different problems. From blurred vision and internet addiction to the risk of becoming a victim of unlawful attacks (such 
as intimidation, fraud, extortion, involvement in criminal activity, sexual harassment, etc.). A particular danger of unlawful acts on the Internet is 
that underage Internet users are often victims, as they are the most active users of the Internet and other communications.

The situation is further complicated by the fact that children, because of their age, lack of life experience and persistent ability to think 
critically, easily contact social networks, share personal information, share their own photos, etc.

The article presents the results of a survey of students of general secondary education in Kyiv and Kyiv region on the use of the Internet, the 
peculiarities of their behavior in the virtual environment, taking into account gender. Analyzing the results of the student survey identified certain 
aspects of the vulnerability of boys and girls in the information space, as well as the level of schoolchildren’s awareness of Internet safety.

In this regard, there is a need for further study of this problem from a criminological point of view to prevent the victimological behavior of 
children by conducting preventive measures based on gender.

Key words: Internet, teens, content, internet risks, social networking, sexual abuse, sexting, grumming.

Вступ. Офіційна  статистика  щодо  кількості  дітей 
в Інтернеті відсутня, але дані різних досліджень свідчать, 
що  найактивнішими  інтернет-користувачами  є  молодь, 
особливо підлітки [1, с. 82; 2; 3].

Навіть  з’явився  спеціальний  термін  для  покоління, 
яке народилося в епоху Інтернету. Їх називають центе-
ніали  (або  «покоління  Z»).  Вони  не  пам’ятають,  яким 
було  життя  без  ґаджетів,  і  проводять  зі  смартфонами 
й  планшетами  щодня  понад  8  годин,  що  підтверджує 
опитування учнів, яке було проведено фахівцями лабо-
раторії  кримінологічних  досліджень  Державного  нау-
ково-дослідного  інституту  Міністерства  внутрішніх 
справ  України  (далі  –  ДНДІ  МВС  України)  минулого 
року1. 

1 З  метою  визначення  рівня  обізнаності  школярів  щодо  безпеки  в  мережі 
Інтернет  фахівцями  ДНДІ МВС  України  було  проведено  анкетування  серед 
учнів  5  закладів  загальної  середньої  освіти  Дарницького,  Дніпровського, 
Солом’янського районів м. Києва та Бориспільського району Київської облас-
ті. Всього було опитано 787 учнів 6–11 класів (вік опитуваних – 11–17 років), 
серед респондентів – 427 (54,3%) хлопців і 347 (44,1%)  дівчат.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особли-
вості  поведінки  сучасних  підлітків  в  Інтернеті  остан-
нім  часом  досліджували  О.М.  Балакірєва,  Т.В.  Бондар, 
Г.У.  Солдатова,  А.І.  Чекаліна,  В.О.  Іонан,  А.А.  Шаров 
та інші.

Метою нашого  дослідження  є  не  тільки  вивчення 
впливу  всесвітньої  мережі  на  підлітків,  а  й  з’ясування 
того, чи є відмінність у поведінці дівчат і хлопців за вико-
ристання  Інтернету,  щоб  зрозуміти  ступінь  віктимності 
кожної  групи  опитаних.  На  наш  погляд,  це  допоможе 
ефективніше  застосовувати  заходи  запобігання  й  плану-
вати нові з урахуванням гендерної належності.

Виклад основного матеріалу. Згідно з нашим опиту-
ванням  за  кількістю  годин,  проведених  в  Інтернеті,  різ-
ниці  між  дівчатами  й  хлопцями майже  немає.  Як  зазна-
чалось,  більшість  з  них  проводять  в  Інтернеті  від  5  до 
8  годин щодня. Цікаво, що  такі  показники  цілком  збіга-
ються  з  результатами опитування учнів російських шкіл 
[4, с. 16]. Отже,  Інтернет вабить підлітків незалежно від 
статі й місця проживання.

Наступне  питання  анкети  стосувалося  пристроїв, 
з яких діти найчастіше виходять в Інтернет.

Як  видно  на  рисунку  1,  найчастіше  діти  виходять 
у мережу з власного мобільного, але все ж таки кількість 
дівчат  переважає  (93,5%  проти  85,5%).  Додатково  під-
літки  використовують  для  виходу  в  Інтернет  і  власний 

комп’ютер (ноутбук або планшет), тут хлопці за кількістю 
випереджають дівчат (64% проти 49,7% відповідно).

Щодо  користування  сімейною  технікою  для  виходу 
в  Інтернет  кількість  дітей  невелика  (трохи  більше  ніж 
10%)  і  відмінність  за  статтю  несуттєва.  Громадський 
комп’ютер підлітками майже не використовується.

В  умовах  такого  активного  використання школярами 
Інтернету  абсолютна  більшість  опитаних  знають,  що 
через  всесвітню мережу  можна  потрапити  в  небезпечну 
ситуацію (рис. 2). 

Судячи  з  кількості  дівчат,  які  відповіли  позитивно 
(90,3%), майже всі з них розуміють, що Інтернет може бути 
джерелом  небезпеки.  Серед  хлопців  також  більшість  це 
розуміють – 80,9%, але 12,6% опитаних хлопців вважають, 
що всесвітня мережа цілком безпечна, тоді як серед дівчат 
така відповідь була лише в 3,2%. Отже, судячи з відповідей, 
переважна більшість дітей замислюється над проблемами, 
з якими можна зіштовхнутись у віртуальному просторі.

Намагаючись  оцінити  ступінь  усвідомлення  підліт-
ками ризиків і небезпек віртуального простору, ми попро-
сили учнів назвати основні проблеми, які спричиняє вико-
ристання Інтернету особисто для них (рис. 3).

Як  видно  з  рисунка,  найпопулярнішими  відповід-
ями  є  «Відволікання  від  навчання»  та  «Псування  зору», 
але  в  обох  випадках  за  кількістю  лідерами  є  дівчата 
(62,7%  проти  54,2%  та  62,7%  проти  41,8%  відповідно).  

 

Рис. 1. Розподіл відповідей хлопців і дівчат на запитання:  
«Якими пристроями ви користуєтеся для виходу в Інтернет? (Оберіть усі варіанти, які підходять)» 

 
Рис. 2. Розподіл відповідей хлопців і дівчат на запитання:  

«Як ви вважаєте, чи можна через Інтернет потрапити в небезпечну ситуацію, відчути загрозу?»
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Цікаво,  що  небезпеку  стати  інтернетзалежним  зазначили 
40,9% дівчат, тоді як хлопців на порядок менше – лише 28,6%.

І недаремно дівчат це  турбує.  За результатами соціо-
логічного  дослідження  в  межах  міжнародного  дослід-
ницького  проєкту  «Здоров’я  та  поведінкові  орієнтації 
учнівської молоді» (HBSC), учасником якого є й Україна, 
про невдалі намагання скоротити час, що витрачається на 
соціальні мережі, зазначили більше третини (36,3%) рес-
пондентів, причому дівчата про це повідомляли частіше, 
ніж хлопці (42,1% та 30,4% відповідно) [1, с. 82].

Лише на четвертому місці за популярністю серед рес-
пондентів обох статей була названа небезпека стати жерт-
вою протиправних посягань (від цькування до шахрайства 
й утягування в екстремальні ігри). І знову серед дівчат ця 
відповідь популярніша (32,1% проти 24,3% відповідно). 

Про  вірогідність  натрапити  на  шкідливий  контент 
повідомила однакова кількість респондентів обох гендер-

них груп  (по 21,8%). Слід вказати, що відповіді хлопців 
вирізнялись  своєю  варіативністю,  зокрема  вони  пропо-
нували свої варіанти відповіді, серед яких найпопулярні-
шими були такі:

–  порушення режиму сну; 
–  розвиток невпевненості в собі;
–  поширення  інформації  особистого  характеру  без 

відома автора;
–  часті напади агресії тощо.
Що ж привертає увагу дітей в Інтернеті й мотивує їх 

витрачати на віртуальний світ так багато часу?
Як видно на рисунку 4, найчастіше школярі обох статей 

в Інтернеті шукають цікаву інформацію зі сфери дозвілля – 
музику, фото, кіно, відео тощо (81,5% дівчат і 72,3% хлоп-
ців) й інформацію для навчання (77,9% дівчат і 60% хлоп-
ців).  Половина  опитаних  представників  обох  категорій 
спілкуються  всіма  можливими  способами  в  Інтернеті.  

 
Рис. 3. Розподіл відповідей хлопців і дівчат на запитання:  

«На вашу думку, які проблеми спричиняє використання Інтернету особисто для вас? (Укажіть усі можливі варіанти)» 

 Рис. 4. Розподіл відповідей хлопців і дівчатна запитання: «Найчастіше в Інтернеті ви … ?» 



461

Порівняльно-аналітичне право
♦

Новинами  цікавляться  більше  дівчата,  судячи  з  відповідей 
респондентів (63,6% дівчат проти 47,1% хлопців).

Хочемо  зупинитися на питаннях,  де різниця у  відпо-
відях має високу амплітуду. Зокрема суттєво відрізняється 
кількість геймерів серед хлопців  і дівчат: 61,2% хлопців 
заходять в Інтернет, щоб грати в онлайн-ігри, тоді як серед 
дівчат їх лише 17,2%. 

Хлопці удвічі частіше шукають можливості заробити 
в Інтернеті, ніж дівчата (24,6% й 11% відповідно) і майже 
в 4 рази більше сперечаються й «тролять» у коментарях 
(20,9%  і  5,8%  відповідно).  Критика  і  «тролінг»  з  боку 
хлопців  пояснюється  бажанням  продемонструвати  свою 
силу або владу, що характерно для чоловіків, у тому числі 
підліткового  віку.  До  речі,  згідно  з  результатами  міжна-
родного дослідження цифрової культури, що було органі-
зовано  компанією Microsoft  у  2016  р.,  найагресивнішою 
популяцією в кіберсередовищі є саме підлітки [5, с. 1]. 

Відносно дівочих уподобань у мережі необхідно зазна-
чити, що дівчата майже вдвічі частіше розміщують в Інтер-
неті власний контент (зазвичай це особисті фото й відео), ніж 
хлопці  (58,8%  і  32,6%  відповідно).  Також дівчата  частіше 
хлопців шукають можливості познайомитися в соціальних 
мережах (18,5% проти 11,1% відповідно).

Щодо особистого негативного досвіду школярів, який 
вони отримали в Інтернеті, слід зазначити, що найчастіше 
різниця в кількості відповідей серед хлопців і дівчат була 
незначною. 

Зокрема  половина  опитаних  обох  гендерних  груп  (52% 
хлопців і 50% дівчат) під час спілкування в соцмережі сти-
калися з образами, приниженнями, переслідуваннями, погро-
зами,  залякуванням, нецензурною лексикою; натрапляли на 
фото, відео зі сценами насильства, такими як вбивства, бійки, 
знущання тощо (52,3% і 47,4% хлопців і дівчат відповідно); 
шкідливі програми (віруси) докучали трохи більше хлопцям 
 (55,7% проти 48,1% дівчат). Можливо, тому що хлопці заван-
тажують усе без розбору, що можна завантажити. 

Велика різниця у відповідях досліджуваних груп спо-
стерігається  щодо  шахрайства  або  крадіжки  грошових 
коштів за допомогою Інтернету (24,6% хлопців стикалися 
з  цією  проблемою  й  лише  9,1%  дівчат.  Можливо,  тому 
що хлопці частіше намагаються в  Інтернеті знайти мож-
ливість підзаробити й потрапляють у поле зору шахраїв. 
Вимагають  гроші  також частіше  у  хлопців,  ніж  у  дівчат 
(18,8% і 7,1% відповідно).

Слід указати, що з розвитком інтернет-технологій остан-
нім часом набирає обертів таке явище, як секстинг (інтимне 
листування) та грумінг (намагання втертися в довіру дитини 
з  метою  сексуального  насильства  онлайн  чи  офлайн,  екс-
плуатації  чи  шантажу).  За  результатами  нашого  опиту-
вання з сексуальними домаганнями у вигляді наполегливого 
чіпляння,  пропозицій  вислати  фото  інтимного  характеру, 
запрошення  до  сексуальних  дій,  розмов  про 
секс,  зваблення  тощо  стикаються  як  хлопці 
(19,7%), так і дівчата (21,8%).

  Дуже  часто  діти  стають  жертвами  сек-
стингу, тому що не вбачають в цьому реальної 
загрози, а думають лише, що це нешкідливий, 
простий спосіб отримати компліменти на раху-
нок своєї зовнішності за допомогою схвальних 
коментарів чи «лайків» [6]. До речі, для жінок 
(дівчат)  дуже  важливі  емоційні  фактори,  їм 
потрібно відчувати, що їх поважають, поміча-
ють, звертають увагу. Ба більше, особливістю 
жіночої  (дівочої)  реакції  на  стрес  є  потреба 
в похвалі [7].

Враховуючи схильність дівчат до постійного 
розміщення своїх особистих фото в соцмережах, 
цим  часто  користуються  дорослі  зловмисники, 
які  встановлюють  дружні,  довірливі  стосунки 
з ними, виманюють фотографії, часто інтимні, а 
потім з дитини вимагають гроші, номери банків-

ських карт батьків, домашню адресу або продовження інтим-
ного листування чи особистої зустрічі за те, щоб ці фото не 
були опубліковані. Тобто ризик стати жертвою секстингу чи 
грумінгу в дівчат більший, ніж у хлопців.

Проблема посилюється ще й тим, що діти не  зверта-
ються по допомогу до дорослих, коли стикаються з небез-
пеками (рис. 5).

Як видно  з  рисунка,  лише  третина  (33,1%) опитаних 
дівчат  повідомляє  батькам  про  проблеми,  що  виникли 
в  Інтернеті,  а  серед хлопців цей показник ще менший – 
п’ята частина (19%). 

Слід сказати, що деякі проблеми діти обох гендерних 
груп найчастіше приховують від батьків, це зокрема:

–  запрошення до участі в екстремальних іграх (54,5%);
–  сексуальні домагання (48,1%);
–  пропозиції придбати алкоголь, наркотики (45%).
Можливо, це пояснюється побоюваннями дітей щодо 

можливої  заборони  з  боку  батьків  заходити  у  всесвітню 
мережу,  а  можливо,  діти  не  впевнені  в  тому, що  батьки 
зможуть вирішити проблему, чи просто соромляться пові-
домляти про такі проблеми.

Висновки. Найчастіше підлітки в  Інтернеті шукають 
цікаву  інформацію  розважального  характеру. Проте  спо-
стерігаються  й  відмінності  в  уподобаннях  за  гендерною 
приналежністю: хлопці з однаковою частотою цікавляться 
інформацією  для  навчання  й  онлайн-іграми,  а  також 
у  4  рази  частіше  «тролять»  у мережі,  ніж  дівчата,  пере-
слідуючи мету демонстрації сили або влади зі свого боку. 
Дівчата  ж,  навпаки,  зацікавлені  в  особистих  стосунках, 
тому викладають свої власні фото, відео з метою знайти 
нових друзів у мережі, отримати схвалення у вигляді «лай-
ків»  і  компліментів. Можливо,  тому  їм  важче  скоротити 
час перебування в соціальних мережах, бо швидко звика-
ють, прив’язуються до віртуальних друзів на відміну від 
хлопців, що пояснюється природною особливістю жінок.

Отже, поведінка хлопців і дівчат в Інтернеті має свої осо-
бливості, що впливає на ступінь їхньої віктимності. Зокрема 
хлопців простіше схилити до різних форм девіантної актив-
ності: втягнути в антисуспільну або навіть злочинну діяль-
ність, мотивуючи  (провокуючи)  їх продемонструвати силу 
(владу), застосувавши схему переконання «а тобі слабо» чи 
пообіцявши швидкий, легкий підробіток.

Натомість  дівчата  більше  ризикують  стати  жертвою 
сексуальних злочинів, вимагання, переслідування, некри-
міналізованого секстингу чи грумінгу тощо. 

Тому, на наш погляд, превентивна робота серед підлітків 
повинна  проводитися  з  урахуванням  особливостей  пове-
дінки хлопців і дівчат, тобто гендерної належності, з метою 
навчити  дітей  безпечно  користуватись  інтернет-технологі-
ями, зменшити віктимність їхньої поведінки, запобігти мож-
ливості стати жертвою вищенаведених злочинів.

 
Рис. 5. Розподіл відповідей хлопців і дівчат на запитання:  
«Чи повідомляли ви батькам про проблеми, які виникли  

у вас через Інтернет?»
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ОКРЕМІ ПРИНЦИПИ ПРИЗНАЧЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІМ ПОКАРАННЯ  
У ВИГЛЯДІ ШТРАФУ

CERTAIN PRINCIPLES OF IMPOSITION OF A MINOR SENTENCE  
IN THE FORM OF A FINE

Мицька О.І.,
викладач циклу загально-правових дисциплін

Дніпровського центру підвищення кваліфікації персоналу 
Державної кримінально-виконавчої служби України

У статті автор розглядає покарання у вигляді штрафу для неповнолітніх з точки зору дотримання основних принципів кримінального 
права. Вказується, що принципи права – цеглинки, які допомагають законодавцеві вибудовувати власний, індивідуальний підхід до кож-
ного кримінально-правового феномену: як до злочину, так і до покарання. Саме принципи визначають межі кримінальної відповідаль-
ності, впливають на процес створення або позбавлення кримінального законодавства тих чи інших інститутів. Отже, принципи права 
визначають його справедливість.

Акцентується увага на тому, що принципи, особливо принцип справедливості та гуманізму, в ювенальному кримінальному праві 
набувають ще більшого значення, оскільки застосування надмірно репресивного та несправедливого покарання або ж уникнення пока-
рання може сприяти тому, що з підлітка особа перетвориться на жорстокого професійного злочинця, чому сприятиме усвідомлення від-
сутності дієвого законодавства, здатного правильно реагувати на злочинні вияви. 

Автор вказує, що, призначаючи неповнолітнім покарання у вигляді штрафу, законодавець застосовує найнижчий ступінь покарання, 
надаючи їм шанс виправитися без застосування агресивних репресивних засобів і заходів кримінально-правового впливу. Розглядаючи 
штраф з точки зору його ефективності, автор підсумовує, що остання не завжди має право на існування, що пояснюється тим, що фінан-
сові покарання є «одноразовими» та «миттєвими», а тому не здатні позитивно та надовго вплинути на дитячу свідомість і психіку, а може 
скластися враження, що від покарання можна відкупитися. 

Вказується, що не завжди гуманність приносить бажаний результат, оскільки інколи гуманізм межує з безкарністю. Доведено, що 
Україна вже давно знаходиться на певному роздоріжжі: з одного боку наявна тенденція до зростання рівня дитячої злочинності, що 
підтверджує неактуальність існуючих кримінальних покарань; з іншого боку – є прагнення стати членом Європейського Союзу, а тому 
виникає необхідність відповідати вимогам міжнародної спільноти, яка бажає бачити кримінальне законодавство своїх країн лояльним і 
гуманним. Все це призводить до втрати законодавчих орієнтирів та власного «обличчя». 

Підсумовується, що штраф має право на існування як вид покарання, однак лише у виправдних випадках, коли очевидною є незна-
чна суспільна небезпечність неповнолітнього та низька ймовірність того, що злочинна діяльність буде ним продовжуватися. Окрему 
цінність має й принцип невідворотності кримінальної відповідальності та покарання.

Ключові слова: неповнолітній, штраф, принципи кримінального права, кримінальне законодавство, гуманізм, справедливість, про-
порційність, невідворотність.

In the article the author considers punishment in the form of a fine for minors in terms of observance of the basic principles of criminal law.  
It is stated that the principles of law are the bricks that help the legislator to build his own, individual approach to every criminal phenomenon: 
both to crime and to punishment. It is the principles that determine the limits of criminal responsibility, affect the process of creating or divesting 
the criminal legislation of certain institutions. Consequently, the principles of law determine its fairness. 

Attention is drawn to the fact that the principles, especially the principle of justice and humanism, are of even greater importance in juvenile 
criminal law, since the use of excessively repressive and unjust punishment or vice versa – the avoidance of punishment can help to turn a brutal, 
professional, abusive professional person will make him aware of the lack of effective legislation capable of responding properly to criminal acts. 

The author points out that by imposing a fine on a minor, the legislator applies the lowest penalty, giving them a chance to correct themselves 
without the use of aggressive and excessively repressive means and measures of criminal law influence. Considering the fine from the point of 
view of its effectiveness, the author concludes that the latter is not always entitled to existence, because financial penalties are “one-off” and 
“instant”, and therefore not able to positively and permanently affect the child’s consciousness and psyche, on the contrary, it may seem that the 
punishment can be redeemed. 

It is stated that humanity does not always bring the desired result, since sometimes humanism borders on impunity. It proves that Ukraine 
has been at a crossroads for a long time: on the one hand, there is a tendency for an increase in the level of child crime, which confirms the 
relevance of the existing criminal penalties; on the other hand, there is a desire to become a member of the European Union, and therefore there 
is a need to meet the requirements of the international community, which wants to see the criminal legislation of their countries loyal and humane. 

All this leads to the loss of legislative guidelines and one’s own face. It concludes that a fine has the right to exist as a form of punishment, 
but only in justifiable cases where the minor social danger of the minor is evident and the criminal activity is unlikely to continue. The principle of 
inevitability of criminal responsibility and punishment is of particular value.

Key words: minor, fine, principles of criminal law, criminal law, humanism, justice, proportionality, inevitability.

Постановка проблеми.  Покарання  є  одним  із  важ-
ливих  інститутів  у  кримінальному  законодавстві,  який 
визначає  його  курс.  Особливо  цінним  покарання  є  для 
неповнолітніх,  які  є  найбільш  вразливими  суб’єктами 
кримінальної відповідальності. Показовим також є те, що 
саме підлітки краще піддаються покаранню, що зумовлено 
гнучкістю їх психіки та світосприйняття. Все це зумовлює 
необхідність максимально виваженого підходу до роботи 
з ними, обрання правильних і дієвих кримінально-право-
вих заходів та засобів, уникнення за можливості надмірно 
репресивного  карального  впливу.  Саме  це  забезпечу-
ється  низкою  принципів  призначення  покарання  в  кри-
мінальному  праві  України.  Останні,  залишаючись  ціліс-
ною структурою, є взаємозалежними із кожним окремим 

видом покарання, що дозволяє забезпечити правомірне їх 
застосування. Враховуючи цінність принципів для науки 
кримінального права, доцільним є  їх розгляд у контексті 
такого покарання як штраф для неповнолітніх.

Аналіз останніх статей і публікацій. Різні  аспекти 
проблем  призначення  покарання  неповнолітнім  у  своїх 
працях досліджували вчені П.П. Андрушко, Ю.В. Баулін, 
М.І. Бажанов, І.О. Бандурка, О.М. Бандурка, П.С. Берзін, 
В.І.  Борисов,  В.М.  Бурдін,  В.О.  Глушков,  В.В.  Голіна, 
Б.М. Головкін, В.К. Грищук, О.О. Дудоров, А.П. Закалюк, 
О.М. Джужа, Н.М. Крестовська, О.О. Житний, О.М. Лит-
винов,  К.Б.  Марисюк,  В.О.  Меркулова,  Є.С.  Назимко, 
Н.А.  Орловська,  Т.І.  Пономарьова,  П.Л.  Фріс, М.І.  Хав-
ронюк, П.В. Хряпінський, С.С. Яценко. Не дивлячись на 
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значну  кількість  напрацювань,  окремі  питання  залиша-
ються не вирішеними.

Мета статті –  ґрунтуючись  на  наявних  наукових 
розробках,  сформулювати  власний  підхід  до  покарання 
у вигляді штрафу та розглянути його особливості з точки 
зору відповідності принципам призначення покарання.

Виклад основного матеріалу. Варто вказати, що нор-
мативне  вираження  загальних  засад  призначення  пока-
рання  має  визначальну  роль  для  їх  вивчення.  Здебіль-
шого саме змістом законодавства зумовлюються напрями 
дослідження  загальних  засад  у  багатьох  джерелах.  Тож 
більшість  фахівців  розглядають  ті  засади,  які  зазначені 
в чинному на певний час кримінальному законі. В теорії 
також розробляються окремі аспекти загальних засад при-
значення покарання: особа винного, мотиви злочину, сус-
пільна небезпечність злочину та злочинця, обставини, які 
пом’якшують  та  обтяжують  покарання.  Загалом  це  ілю-
струє відсутність у кримінально-правовій доктрині ціліс-
ного підходу до розвитку теорії призначення покарання. 

Інтерес  до  неї,  в  тому  числі  до  вивчення  загальних 
засад призначення покарання, виявлений ще в ХVІІІ  ст., 
не  послаблюється  –  теоретичні  погляди  поглиблюються 
та розширюються, а законодавчий вираз загальних засад 
стає  все  більш  досконалим  [1].  Цим  зумовлена  поява 
та розвиток принципів,  які  видозмінюються  залежно від 
потреб  сучасного  суспільства.  Так,  якщо  чинне  кримі-
нальне  законодавство  намагається  залишатися  лояльним 
і дієвим одночасно як для потерпілого, так і для злочинця, 
то  логічною  є  стрімка  еволюція  принципу  гуманізму 
та справедливості. Таким чином можна образно говорити 
про те, що принципи – «лакмусовий папірець» сучасних 
кримінально-правових потреб суспільства.

В.В. Полтавець більш обґрунтованим вважає визначення 
загальних  засад  призначення  покарання  як  передбаченої 
в  кримінальному  законодавстві  системи  загальних  пра-
вил, які ґрунтуються на принципах призначення покарання 
і є обов’язковими для суду в кожному конкретному випадку 
призначення  покарання  винному  у  вчиненні  злочину  для 
досягнення  мети  покарання  [2,  с.  45].  Саме  це  формулю-
вання  загалом  і  відтворює  нормативну  основу,  природу 
та  функціональне  значення  загальних  засад  призначення 
покарання,  не  ототожнює  їх  із  принципами  призначення 
покарання, тому буде цілком слушно погодитися з ним. 

Необхідність  з’ясування  сутності  загальних  засад 
призначення покарання,  відокремлення  їх  від  принципів 
і  спеціальних  правил  призначення  покарання  спонукає 
до виявлення ознак цих загальних засад. Про те, що цим 
правилам застосування покарання властиві певні  спільні 
ознаки,  свідчить  застосування  для  їх  позначення  одного 
і того ж терміну «загальна засада», схожість їх службової 
ролі [3, с. 7] та об’єднання в одній законодавчій нормі [1]. 
Отже,  принципи  є  самостійним  феноменом  криміналь-
ного законодавства.

Немає єдності думок і щодо видів принципів призна-
чення покарання. Так, Я.М. Брайнін до принципів призна-
чення  покарання  зараховує  принципи  законності,  гума-
нізму,  демократизму,  правосвідомості  й  індивідуалізації 
покарання  [4,  с.  125].  Л.Л.  Кругліков  принципи  призна-
чення покарання поділяє на загально-правові (законності, 
гуманізму,  демократизму)  і  галузеві  (індивідуалізації 
покарання, цільового прагнення й економії заходів відпо-
відальності) [5, с. 36]. 

П.П.  Осипов  вважає  невиправданим  розглядати  як 
принципи призначення покарання законність та індивіду-
алізацію  покарання. На  його  думку,  принцип  законності 
характеризує  всю  систему  призначення  покарання,  а 
принцип  індивідуалізації покарання належить до  загаль-
них  засад  призначення  покарань.  Основоположними 
принципами призначення покарання він вважає принципи 
гуманізму  і  справедливості  [6,  с.  23]. Варто  вказати, що 
нині кримінальне законодавство налічує значну кількість 

принципів  призначення  покарання,  які  розповсюджу-
ються як на дорослих, так  і на неповнолітніх  злочинців. 
Однак  основоположними  залишаються  принципи  закон-
ності,  гуманізму  та  справедливості,  на  яких  базуються 
інші принципи.

Академік В.С. Нерсесянц справедливо підкреслює, що 
«справедливість  –  внутрішня  властивість  і  якість  права», 
«більш того,  тільки право  є  справедливим»,  «справедливо 
те,  що  виражає  право,  відповідає  праву  і  слідує  праву», 
«право – це загальна справедливість» [7, с. 65–66, 71]. Якщо 
право несправедливе, то вся система буде зламана, оскільки 
несправедливість  породжує  хаос, що  є  недопустимим для 
права,  особливо  кримінального.  Саме  тому  все  частіше 
йдеться  про  те,  що  кримінальне  законодавство  «працює» 
здебільшого на користь злочинця, пересуваючи потерпілого 
на другий план. Це стосується, в тому числі, і принципів, які 
також захищають інтереси активної сторони злочину. Автор 
вважає,  що  така  думка  має  право  на  існування,  оскільки 
кримінальне  законодавство насамперед повинно  захищати 
особу, на яку було спрямовано посягання, а не навпаки.

Значення  істинних  автентичних  принципів  певної 
галузі  або  інституту  права  не  можливо  переоцінити.  
Як  справедливо  зазначають  фахівці,  право  має  власні 
непорушні  базові  положення,  на  які  не  може  і  не  пови-
нна впливати політика [8, с. 33]. На думку В.М. Поповича, 
принципи права – це аксіоматичні ідеї людства, історично 
сформовані  в  процесі  його  страждань,  надій  і  боротьби 
за рівність,  справедливість  і  свободу людини,  закріплені 
в  праві.  Принципи  –  це  фундамент  будь-якої  соціальної 
системи,  гносеологічний  орієнтир,  методологічний  про-
відник  державотворення,  правотворення  і  правозастосу-
вання [9, с. 167]. 

Кримінальне право як галузь права наділене власними, 
специфічними принципами, вихідними ідеями, основопо-
ложними  категоріями.  У  доктрині  кримінального  права 
ці категорії визначають, наприклад, як «основні, провідні 
засади, які закріплені в нормах права і визначають побу-
дову всієї галузі права, окремих її інститутів, правотворчу 
і правозастосовну діяльність» [10, с. 15], або як «вихідні 
засади, що характеризують зміст цієї галузі права, її сут-
ність і призначення в суспільстві; вони втілюють загальні 
закономірності розвитку кримінального права  і  є  загаль-
ними нормами,  які  діють у цій  сфері  правового регулю-
вання,  визначають  шляхи  вдосконалення  кримінально-
правових норм» [11, с. 5]. 

Принципи права – цеглинки, які допомагають законо-
давцеві  вибудовувати  власний,  індивідуальний  підхід  до 
кожного кримінально-правового феномену: як до безпосе-
редньо злочину, так і до покарання. Саме принципи визна-
чають межі кримінальної відповідальності, впливають на 
процес створення або позбавлення кримінального законо-
давства тих чи інших інститутів. Отже, можна стверджу-
вати, що принципи права визначають його справедливість.

Кожній епосі відповідає своя соціальна справедливість, 
однак вона завжди залишається такою за визначенням, не 
кажучи вже про вічні загальнолюдські цінності (свободу, 
рівність, безпеку). Отже, сутністю права як фактору, який 
безпосередньо  визначає  його  принципи  та  частково  зна-
ходить  в  них  свою  конкретизацію,  є  справедливість,  а 
точніше  –  політична  загальносоціальна  справедливість 
як  баланс  інтересів  всіх  соціальних  груп,  особистості 
і  суспільства,  яку  і повинні виражати посланці народу – 
депутати парламентів – у процесі здійснення останніми їх 
законодавчої діяльності [12]. 

Застосування принципів, особливо принципу справед-
ливості та гуманізму, в ювенальному кримінальному праві 
набувають ще більшого значення, оскільки застосування 
надмірно репресивного та несправедливого покарання або 
уникнення покарання можуть сприяти тому, що з підлітка 
особа  перетвориться  на  жорстокого  професійного  зло-
чинця, чому сприятиме усвідомлення відсутності дієвого 
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законодавства, здатного правильно реагувати на злочинні 
вияви.  Враховуючи  зазначене,  автор  вважає  за  доцільне 
зупинитися  на  розгляді  особливостей  застосування  до 
неповнолітніх  покарання  у  вигляді  штрафу  в  контексті 
найважливіших принципів кримінального права.

Розпочинає  дослідження  автор  із  розгляду штрафу 
в межах принципу гуманізму. Виходячи із сутності прин-
ципу гуманізму, можна стверджувати, що він безпосеред-
ньо пов’язаний із визначенням цілей правосуддя, зацікав-
леного не тільки у визначенні засобів його здійснення, а 
й у вирішенні завдань, які перед ним ставить суспільство, 
держава. Кримінальна юстиція під час здійснення право-
суддя повинна в підсумку не тільки вплинути на особу, яка 
вчинила суспільно-небезпечне діяння, а й на громадян із 
метою попередження  вчинення  з  їх  боку можливих  зло-
чинів [13]. 

З  цього  приводу  Ч.  Беккаріа  писав:  «Слід  вживати 
тільки таке покарання, яке справляло б найсильніше вра-
ження на душу людей і було б найменш болісним для тіла 
злочинця»  [14]. Це  справедливо  і  нині.  Водночас  склад-
ність під час вирішення цього питання полягає в тому, що 
гуманізм кримінальної юстиції звернений до охоронюва-
них прав та свобод людини і громадянина (потерпілого), 
інтересів  суспільства,  це  гуманність  по  відношенню  до 
злочинця, який порушив ці права та інтереси. 

Головне  завдання  кримінальної  юстиції  в  цьому 
випадку повинно полягати в тому, щоб опанувати всіма 
засобами,  за допомогою яких боротьба  зі  злочинністю 
може  бути  ефективно  організованою,  маючи  на  увазі 
правильно  зрозумілий  соціальний  інтерес.  При  цьому 
не повинні бути знехтувані інтереси окремо взятої осо-
бистості [13]. 

Призначаючи  неповнолітнім  покарання  у  вигляді 
штрафу,  законодавець  застосовує  найнижчий  ступінь 
покарання,  надаючи  їм  шанс  виправитися  без  застосу-
вання агресивних і надмірно репресивних засобів і заходів 
кримінально-правового  впливу.  Якщо  розглядати  штраф 
з точки зору його ефективності, то остання не завжди має 
право на існування. Це можна пояснити тим, що фінансові 
покарання  є  «одноразовими»  та  «миттєвими»,  а  тому не 
здатні  позитивно  та  надовго  вплинути  на  дитячу  свідо-
мість  і психіку, може навіть скластися враження, що від 
покарання  можна  відкупитися.  Отже,  не  завжди  гуман-
ність  приносить  бажаний  результат. Можна  сказати,  що 
гуманізм межує з безкарністю. 

З  точки  зору  застосування  принципу  гуманізму  не 
до  злочинця,  а  до  потерпілого  необхідно  зауважити, 
що штраф  у  цьому  випадку  взагалі  не  має  позитивного 
ефекту, оскільки жертва злочину залишається майже поза 
увагою  правосуддя,  не  отримуючи  морального  задово-
лення та усвідомлюючи, що злочин, вчинений щодо неї, 
залишився без належного покарання.

В  цьому  контексті  цікавим  є  принцип справедли-
вості.  Ідея  формальної  справедливості  втілюється 
в  принципі  формальної  рівності,  яка  конкретизується 
у вимогах рівності перед законом, рівності перед судом, 
рівності  прав,  свобод  та  обов’язків  людини  і  громадя-
нина. Змістовну справедливість слід розуміти як дотри-
мання  певних  принципів,  за  допомогою  яких  можна 
з’ясувати, що ж конкретно належить кожному з учасни-
ків суспільних відносин. 

Якщо формальна справедливість асоціюється з прин-
ципом формальної рівності,  то  справедливість  змістовна 
втілюється  в  принципі  пропорційності  або  розмірності. 
Вона вимагає, зокрема, пропорційності юридичної відпо-
відальності вчиненому правопорушенню. Саме тому пока-
рання  має  перебувати  у  справедливому  співвідношенні 
з  тяжкістю  та  обставинами  скоєного  злочину  та  особою 
винуватого [15]. Отже, штраф як вид покарання може при-
значатися  неповнолітньому  лише  за  вчинення  злочинів, 
які не потребують надмірної репресії. 

Однак залишається невирішеним питання щодо спів-
розмірності таких злочинів і штрафу, який є досить легким 
засобом кримінально-правового впливу. На думку автора, 
досліджуваний  вид  покарання  доцільно  призначати  або 
за злочини невеликої тяжкості, або за злочини невеликої 
та середньої тяжкості, вчинені через необережність. Такий 
підхід дозволить уникнути появи в підлітка відчуття без-
карності,  а  в  разі  скоєння  ним  необережного  суспільно-
небезпечного діяння – не вчинить деструктивний вплив на 
ще нестійку психіку дитини. 

Варто  звернути увагу  і на наявність  так  званої «про-
порційності»  покарання.  Принцип  пропорційності  часто 
супроводжує принцип  справедливості. Автор  схиляється 
до  думки,  що  принцип  пропорційності  є  передумовою 
справедливості,  оскільки  остання  базується  на  вимозі 
співвідносити тяжкість злочину та міру покарання. 

Що  стосується  штрафу,  то  в  доктрині  кримінального 
права  тривалий  час  ведуться  палкі  дискусії  щодо  недо-
пустимості  застосування  до  неповнолітніх  покарань, 
пов’язаних із позбавленням волі без обґрунтованої необхід-
ності. Ця вимога прямо передбачена в низці міжнародних 
нормативно-правових  актів,  які  вбачають фінансові  пока-
рання  (в  тому  числі  й  штраф)  впливовим  та  актуальним 
засобом реагування держави на злочин неповнолітнього. 

На думку автора, Україна вже давно знаходиться на пев-
ному роздоріжжі: з одного боку ми маємо тенденцію на зрос-
тання рівня дитячої злочинності, в тому числі тяжкої, що під-
тверджує неактуальність існуючих кримінальних покарань; 
з іншого боку – прагнемо стати членом Європейського Союзу, 
а тому повинні відповідати вимогам міжнародної спільноти, 
яка  бажає  бачити  кримінальне  законодавство  своїх  країн 
лояльним і гуманним. Все це призводить до втрати законо-
давчих орієнтирів  і  власного «обличчя». Штраф має право 
на  існування  як  вид  покарання,  однак  лише  у  виправдних 
випадках,  коли  очевидною  є  незначна  суспільна  небезпеч-
ність неповнолітнього  та низька ймовірність  того, що  зло-
чинна діяльність буде ним продовжуватися. 

Окрему  цінність  має  й  принцип  невідворотності  кри-
мінальної відповідальності та покарання. Зміст принципу 
невідворотності кримінальної відповідальності полягає 
в тому, що особа, яка вчинила злочин, підлягає покаранню 
в кримінально-правовому порядку. Під останнім слід розу-
міти і своєчасне притягнення злочинця до відповідальності, 
й  те, що  перед  законом  ніхто  не  повинен  мати  привілеїв 
[16, с. 24]. В цьому контексті автор звертає увагу на те, що 
відповідно до ч. 4 ст. 53 КК України з урахуванням майно-
вого стану особи суд може призначити штраф із розстроч-
кою виплати певними частинами строком до одного року. 

Ця позиція може бути застосована і стосовно неповно-
літнього злочинця. Не можемо говорити про недотримання 
принципу невідворотності, оскільки з контексту вказаної 
частини стає зрозумілим, що штраф неповнолітній пови-
нен буде виплатити, однак чи можна вважати таку ситуа-
цію вигідною та доцільною з точки зору виховного ефекту, 
який є основним завданням кримінального законодавства? 
На думку автора, відповідь є очевидною – ні. Саме тому 
така  позиція  має  бути  переглянута,  оскільки  відстрочка 
виконання і без того лояльного покарання може мати нега-
тивний ефект як для неповнолітнього злочинця та потер-
пілого, так і для держави загалом.

Висновки. Розглянуті  провідні  принципи  дозволили 
автору  дійти  висновку, що штраф  як  вид  покарання  для 
неповнолітніх  відповідає  всім  вимогам,  які  висуваються 
до  кримінального  покарання.  Однак  на  практиці  часто 
виникають  ситуації,  які  підтверджують  слабкий  вплив 
штрафу на злочинця, що зумовлює необхідність перегляду 
умов і порядку його застосування. Особливо це стосується 
неповнолітніх злочинців, робота із якими потребує вива-
женого підходу. Отже, перегляд існуючих видів покарань 
для  неповнолітніх  є  досить  актуальною  проблемою,  яка 
потребує подальших наукових розвідок.
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У роботі автори детально досліджують процес забезпечення працею засуджених до позбавлення волі, розглядають працю як напрям 
у виправленні та ресоціалізації засуджених осіб. На початку статті автори звертаються до даних офіційного звіту Інституту досліджень в 
області кримінальної політики (ICPR) для з’ясування кількості засуджених, які тримаються в установах виконання покарань в усьому світі. 

Автори дослідили особливості забезпечення працею засуджених в Україні, зупинили увагу на підприємствах та установах, на яких 
можуть працювати засуджені. Були виокремлені правила оплати праці, зазначено суму, яка залишається на особистих рахунках засу-
дженого та може ним використовуватися для власних потреб. Основним актом, який був використаний авторами для встановлення таких 
особливостей, став Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції про умови праці та заробітну плату засуджених до 
обмеження волі або позбавлення волі» від 07.03.2013 № 396/5.

У статті автори проаналізовали цікаву практику залучення до праці у таких зарубіжних державах як Австрія, Німеччина, Швейцарія та 
Італія. Дослідження австрійської системи дало можливість встановити наявність у засуджених обов’язку працювати, види підприємств, 
на яких можлива така праця, а також правила нарахування винагороди. Окрім цього, було наведено особливості, які наявні в установах 
виконання покарань у Graz-Jakomini та Suben.

При досліджені системи, яка діє в Німеччині, автори проаналізували німецьке законодавство, зазначили категорії осіб, які не зобов’я-
зані працювати, а також особливості здійснення оплати праці. Детально досліджено систему, яка діє в Баден-Вюртемберзі, згадано про 
державну компанію VAW, яка є своєрідним посередником між підприємцем і засудженим до позбавлення волі. Крім цього, зазначено 
також і певні особливості, які мають місце у Ганновері, розташованому на землі Нижня Саксонія.

Автори також зосередили увагу на особливостях забезпечення працею засуджених у Швейцарії та Італії, виокремили цікаві аспекти 
щодо оплати праці, надання податкових пільг, знижок на страхові тарифи та соціальне забезпечення до 80% для засуджених, компаній, 
які наймають для роботи осіб зазначеної категорії. Наприкінці роботи надано рекомендації щодо перейняття позитивного досвіду та вдо-
сконалення української системи.

Ключові слова: праця, засуджені до позбавлення волі, виправлення, ресоціалізація, умови праці, оплата праці. 

In the article, the authors examine in detail the process of providing labor for prisoners sentenced to imprisonment; consider labor as a 
direction in the correction and re-socialization of prisoners. At the beginning of the article, the authors turn to the official report of the Institute for 
Criminal Policy Research (ICPR) to determine the number of convicts held in penitentiaries around the world.

The authors investigated the features of providing labor for convicts in Ukraine, focuses on enterprises and institutions where convicts can work. 
Wage rules were highlighted, the amount that remains on the convict’s personal accounts and can be used by him for his own needs was indicated. 
The main act that was used by the authors to establish such features was the Order of the Ministry of Justice of Ukraine “On the approval of the 
Instructions on the working conditions and wages of those sentenced to restriction of liberty or imprisonment” dated 03.03.2013 № 396/5.

The authors analyzed an interesting practice of engaging in labor in such foreign countries as Austria, Germany, Switzerland and Italy. A study 
of the Austrian system made it possible to establish that convicts have obligations to work, the types of enterprises in which such work is possible, 
and the rules for calculating remuneration. In addition, the features available in penal institutions in Graz-Jakomini and Suben were highlighted.

When examining the system operating in Germany, the authors analyzed German law, noted the categories of people who are not required 
to work, as well as the specifics of remuneration. The system that operates in Baden-Württemberg is examined in detail, and the state-owned 
company VAW is mentioned, which acts as a kind of intermediary between an entrepreneur and a person sentenced to imprisonment. In addition, 
certain features are also noted that take place in Hanover, which is located on the land of Lower Saxony.

The authors also focused on the specifics of providing labor for convicts in Switzerland and Italy, highlighted interesting aspects of 
remuneration, tax benefits, discounts on insurance tariffs and social security up to 80% for convicts, for companies that employ persons of this 
category. At the end of the work, recommendations are given for adopting positive experience and improving the Ukrainian system.

Key words: labor, sentenced to imprisonment, correction, re-socialization, working conditions, remuneration. 

Постановка проблеми. Виправлення засуджених – одна 
із складників мети покарання, а якісне забезпечення праці 
осіб,  які  перебувають  в  установах  виконання  покарань,  – 
один із дієвих способів її досягнення. Від якості здійснення 
професійного навчання, налагодження процесу праці, забез-
печення належних умов залежить не лише виправлення, але 
й подальша ресоціалізація засуджених до позбавлення волі. 
У роботі буде коротко охарактеризовано процес праці засу-
джених в Україні та наведено декілька прикладів організації 
цього процесу в зарубіжних державах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження  особливостей  ресоціалізації  та  забезпечення 
процесу  виконання  праці  засуджених  до  позбавлення 
волі  було  предметом  вивчення  науковців  Г.А.  Аване-
сова,  Ю.М.  Антонян,  М.Ю.  Кутєпова,  О.С.  Почанської,  

А.X.  Степанюк,  М.О.  Стручкова,  В.М.  Трубникова, 
С.В.  Царюк,  Ю.А.  Чеботарьова,  І.С.  Яковець  та  інших. 
Автори  зосереджують  увагу  на  досвіді  зарубіжних  країн, 
вносять пропозиції, які можна реалізувати в нашій системі.

Формулювання  цілей  статті.  Головною  метою  статті 
є  встановлення  особливостей  виконання  праці  засудже-
ними до позбавлення  волі  в  таких державах  як Австрія, 
Німеччина, Швейцарія,  Італія. Автори  статті  зазначають 
позитивні  напрацювання  цих  держав,  які  могли  б  допо-
могти вдосконалити українську систему.

Виклад основного матеріалу. Положення ч. 2 ст. 50  
Кримінального  кодексу  Україні  передбачає,  що 
метою  покарання  є  кара,  виправлення  особи,  а  також 
загальна  та  спеціальна  превенція.  Не  можна  не  пого-
дитися  з  М.Ю.  Кутєповим,  який  вказує,  що  покарання,  
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крім  виправлення,  повинно  забезпечувати  відновлення 
та  повернення  засудженого  до  самостійного  загально-
прийнятого  соціально-нормативного  життя  на  волі  як 
повноправного  члена  суспільства,  а  тому  ресоціалізацію 
варто розглядати як самостійну мету покарання разом  із 
виправленням засуджених і запобіганням вчиненню нових 
злочинів як засудженими, так і іншими особами [1, с. 230].

Праця, яку виконують засуджені до позбавлення волі, 
поряд  із  отриманням  середньої  та  професійно-техніч-
ної  освіти,  соціально-виховною  роботою  спрямована  на 
виправлення  та  ресоціалізацію  цієї  категорії  населення. 
Відповідно до звіту Інституту досліджень в області кримі-
нальної політики (ICPR) у світі кількість засуджених пере-
вищує 10 млн осіб. Спостереження за змінами статистики 
показує, що з роками кількість  засуджених зростає,  а не 
зменшується.  Саме  тому  важливо  вдосконалювати  різні 
способи  виправлення  та  ресоціалізації  засуджених  осіб, 
адже за допомогою цього вдасться попередити рецидиви, 
зменшити кількість осіб, які вчиняють злочини і відбува-
ють покарання.

Відповідно  до  кримінально-виконавчого  законодав-
ства України засуджені мають право, а не обов’язок пра-
цювати при відбуванні покарання. При цьому така праця 
може здійснюватися на основі або цивільно-правового, або 
трудового  договору.  На  засуджених  поширюються  певні 
гарантії,  прописані  у  трудовому  законодавстві,  зокрема 
щодо правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої 
санітарії, з урахуванням специфічних особливостей.

Умови та оплата праці засуджених врегульовані Нака-
зом  Міністерства  юстиції  України  «Про  затвердження 
Інструкції  про  умови  праці  та  заробітну  плату  засу-
джених  до  обмеження  волі  або  позбавлення  волі»  від 
07.03.2013 № 396/5. Відповідно до цього положення засу-
джені залучаються до праці в центрах трудової адаптації; 
майстернях, підсобних господарствах установ та слідчих 
ізоляторів; на підприємствах установ виконання покарань; 
на підприємствах державної або інших форм власності за 
умови забезпечення їх належної охорони та ізоляції відпо-
відно до укладених угод між установою, де відбуває пока-
рання засуджений, та замовником; на роботах із господар-
ського обслуговування установ та слідчих ізоляторів [2].

Варто  вказати  також  і  на  особливості  здійснення 
оплати праці засуджених. Після всіх відрахувань на осо-
бові рахунки засуджених має находити не менше 25% від 
нарахованого місячного заробітку, що не може бути мен-
шим  за  мінімальну  заробітну  плату.  Станом  на  1  січня 
2020 року мінімальна заробітна плата становить 4723 грн, 
25% від цієї суми становить 1180 грн 75 коп. 

Аналіз  положень  українського  законодавства  дав 
можливість  встановити  вичерпний  перелік  підприємств 
та установ, на яких засуджені до позбавлення волі можуть 
працювати, а також правила нарахування коштів за вико-
нану працю на особові рахунки. Незважаючи на наявність 
багатьох позитивних аспектів української системи, автори 
вважають, що її потрібно вдосконалювати. 

Звертаючи  увагу  на  недоліки  української  системи, 
М.Ю. Кутєпов вказує, що практика залучення засуджених 
до праці практично не орієнтована на те, щоб засуджений 
сприймав  її  позитивно.  Саме  тому  праця  й  не  має  того 
виправного  ефекту,  який  на  неї  покладається  законодав-
ством. Праця має бути потребою засудженого. Засуджений 
повинен бачити й усвідомлювати результати своєї праці. 
Тому не можна доручати виконання  трудових обов’язків 
засудженому,  який  завідомо  з  ними  не  зможе  впоратися 
[3, с. 300]. У зв’язку з цим для внесення конструктивних 
пропозицій  автори  прийняли  рішення  про  порівняння 
та  співставлення  системи,  яка  натепер  діє  в  Україні, 
та систем зарубіжних держав.

Відповідно до системи праці ув’язнених в Австрії всі 
особи  зобов’язані  працювати.  Робочі  місця  не  обмеж-
уються підприємствами та організаціями, які підпорядко-

вані установам виконання покарань. Засуджені до позбав-
лення волі мають можливість працювати  і  на  звичайних 
підприємців, виконуючи різноманітну роботу, починаючи 
від прибирання будівель і закінчуючи роботою в сільсько-
господарських  компаніях.  При  цьому  засудженим  нада-
ється можливість пройти інтенсивну підготовку, закінчити 
спеціалізовані курси та отримати нейтральний сертифікат, 
який  буде  посвідчувати  здобуті  вміння  та  навички. Таке 
навчання  дасть  змогу  не  лише  обрати  більш  складну 
роботу при відбуванні покарання, але й використати такий 
документ для працевлаштування в майбутньому.

Розмір  винагороди  в  Австрії  базується  на  заробітній 
платі  колективного  контракту.  75%  винагороди  утриму-
ється як внесок за витрати установи виконання покарань. 
В середньому ув’язнений австрійської виправної установи 
отримує близько 5 євро на день після вирахування тюрем-
ного збору та страхового внеску (50% з яких доступні як 
безкоштовна допомога на будинок, 50% зберігаються в так 
званому резерві для певних цілей) [4, с. 23].

Варто зауважити, що на відміну від правил нарахування 
винагороди, які є єдиними в усіх установах виконання пока-
рань, робочі місця можуть відрізнятися залежно від міста, 
в якому розташована установа, та домовленостей в’язниці. 
Наприклад, у Graz-Jakomini є досить велика кількість варі-
антів для праці засуджених, найцікавішими з яких є робота 
в  малярських  магазинах,  в  арт-бізнесі,  садівництві.  Для 
отримання нових навичок засуджені можуть обрати та про-
йти  одне  із  12  учнівських  стажувань. У Suben  засуджені 
взагалі можуть обрати одну  із 18 компаній, кожна з яких 
спеціалізуються  на  виконанні  певної  роботи  або  наданні 
послуг. В тому разі, якщо засуджені працюють поза меж-
ами  установи  виконання  покарань,  застосовується  елек-
тронний моніторинг домашнього арешту.

Не менш цікавою є система залучення до праці засу-
джених у Німеччині. За німецьким законодавством засу-
джені  також  зобов’язані  працювати,  однак  це  не  стосу-
ється осіб, які досягли 65-річного віку, вагітних та жінок, 
які мають новонароджених дітей. Ув’язненим платять від 
9,87  до  16,44  євро  в  день  за  обов’язкові  роботи. Цифри 
схожі в усіх федеральних землях. Федеральне законодав-
ство  передбачає,  що  винагорода  становить  9  відсотків 
від середнього доходу всіх застрахованих осіб, тобто від 
обов’язкового  пенсійного  страхування  в  попередньому 
році. У 2018 році ця сума в Баварії, наприклад, становила 
13,15 євро.

Умови та місця праці засуджених безпосередньо зале-
жить від землі та міста. В Баден-Вюртемберзі всі приватні 
замовлення надходять через державну компанію VAW, яка 
є  своєрідним  посередником між  підприємцем  і  засудже-
ним до позбавлення волі. Компанія має 18 філіалів у різ-
них містах  землі  Баден-Вюртемберг. Для  того, щоб  зро-
бити  замовлення, потрібно обрати послугу та  заповнити 
форму.  Засудженим  надається  можливість  пройти  про-
фесійну  підготовку,  курси  підвищення  кваліфікації,  пра-
цювати  під  керівництвом  досвідчених майстрів,  а  також 
виконувати роботу на сучасному обладнанні.

В місті Ганновер землі Нижня Саксонія зазначено про 
можливість вступу засуджених у вільні трудові відносини. 
Цікавим є те, що трудовий договір укладається між ком-
панією та засудженим напряму, без посередників. Оплата 
при  цьому  базується  на  колективній  заробітній  платі,  а 
тому  перевищує  звичайну  ставку,  яку  отримують  ті,  хто 
працює  на  підприємствах,  розташованих  в  установах 
виконання покарань [5].

У  Швейцарії  засуджені  хоча  й  повинні  працювати, 
однак можуть відмовитися від виконання роботи. В цьому 
разі установою виконання покарань можуть бути введені 
санкції,  а  саме  встановлення  обмежень на  використання 
телебачення та участь у різноманітних заходах, заборона 
купувати каву та тютюн. Якщо засуджений, перебуваючи 
в  установі  виконання покарань,  досягає  пенсійного  віку, 
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йому сплачується OASI (соціальна допомога). Засуджений 
все рівно зобов’язаний працювати, однак вид виконуваної 
роботи обирається залежно від стану здоров’я та фізичних 
можливостей.

Оплата  праці  засудженого  складає  25  швейцарських 
франків.  У  разі,  якщо  продуктивність  засудженого  зни-
жена, робота виконується неякісно, то оплата може бути 
знижена. Засуджені до позбавлення волі при цьому можуть 
розпоряджатися двома третинами свого доходу. Це пояс-
нюється  тим, що  засуджений сам сплачує кошти  за про-
кат телевізора або доступ до комп’ютера (1 швейцарський 
франк на добу), за прання білизни (5 швейцарських фран-
ків на тиждень), оплату телефонних розмов [6, с. 11–12]. 
Одна третина коштів зараховується на особистий рахунок 
засудженого,  яким  можна  скористатися  після  відбуття 
покарання у вигляді позбавлення волі.

В  Італії  процес  забезпечення  праці  засуджених  орга-
нізований по-іншому. Наймати осіб, які відбувають пока-
рання  у  вигляді  позбавлення  волі,  можуть  не  лише  дер-
жавні, а й приватні компанії, соціальні кооперативи. При 

цьому компанії та кооперативи, які підписують договори 
та  наймають  засуджених,  отримують  податкові  пільги, 
знижки на страхові тарифи та соціальне забезпечення до 
80% для засуджених. В Італії існує проблема з неможли-
вістю  забезпечити  роботою  всіх  бажаючих  осіб,  однак 
нині розробляються заходи, які повинні допомогти вирі-
шити це питання.

Висновки. Аналіз  української  системи  показав,  що, 
незважаючи  на  наявність  позитивних  аспектів,  зокрема 
поширення  певних  норм  трудового  законодавства  на 
засуджених до позбавлення волі,  існує потреба в удоско-
наленні цієї системи. До ідей, які пропонують перейняти 
автори, можна віднести створення державної компанії, яка 
буде посередником між засудженим і замовником послуг 
та робіт, як у Німеччині, введення мінімальної соціальної 
допомоги для осіб, які досягли пенсійного віку, як у Швей-
царії.  Доцільним  також  буде  закріплення  на  законодав-
чому рівні податкових пільг для компаній і підприємств, 
які наймають для виконання роботи осіб,  засуджених до 
позбавлення волі, як в Італії.
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Стаття присвячена кримінологічному аналізу окремих заходів запобігання злочинності в галузі туризму, а саме спеціально-криміно-
логічних заходів шахрайства в цій сфері. Автор звертає увагу, що спеціально-кримінологічне запобігання злочинності у сфері туристич-
ного бізнесу полягає в цілеспрямованій діяльності державних органів, громадських організацій, соціальних груп та окремих громадян, 
спрямованій на усунення причин та умов вказаної злочинності, а також недопущення вчинення таких злочинів на різних стадіях проти-
правної поведінки. 

Доведено, що спеціально-кримінологічні заходи запобігання злочинності у сфері туристичного бізнесу можна класифікувати на соці-
ально-економічні (зменшення податкового навантаження, підвищення мінімального розміру фінансового забезпечення відповідальності 
туристичних агентів); правові (удосконалення профільного законодавства, що регулює туристичну діяльність, та кримінального законо-
давства в частині протидії таким злочинам); культурно-виховні (інформування населення про небезпеку стати жертвою шахрайства чи 
торгівлі людьми); організаційно-управлінські (підвищення професійного рівня працівників органів державної влади, на яких покладено 
функції запобігання та протидії злочинам, які розглядає автор статті, вдосконалення взаємодії правоохоронних органів та інститутів 
громадянського суспільства).

Обґрунтовано, що заходи спеціально-кримінологічного запобігання злочинності у сфері туризму відрізняються залежно від специфі-
ки вчинених у вказаній сфері конкретних діянь (шахрайств, торгівлі людьми, корупційних злочинів, ухиляння від сплати податків). 

Доведено, що заходи, спрямовані на запобігання вчиненню у вказаній сфері шахрайств, повинні включати вдосконалення профіль-
ного законодавства; підвищення мінімального розміру фінансового забезпечення відповідальності туристичного оператора і туристично-
го агента; впровадження недержавної добровільної сертифікації туристичних агентів; впровадження Кодексу усталеної ділової практики 
та правил професійної етики суб’єктів туристичної діяльності; широке інформування населення про цю проблему, акцентування уваги на 
конкретних рекомендаціях про те, як не стати жертвою шахрайства; протидія надмірній м’якості судової репресії; призначення судами 
покарання у вигляді позбавлення права займатися певною діяльністю особам, які вчинили шахрайські дії у сфері, що розглядається. 

Ключові слова: злочинність, кримінологічний аналіз, туризм, шахрайство, спеціально- кримінологічні заходи, запобігання, протидія. 

The article is devoted to the criminological analysis of certain crime prevention measures in the field of tourism, namely the special 
criminological fraud measures in this sphere. The author pays attention to the fact that the special criminological prevention of crime in the sphere 
of tourism business is the purposeful activity of state bodies, public organizations, social groups and individual citizens aimed at eliminating the 
causes and conditions of the said crime, as well as preventing the commission of the crimes at different stages of crime behavior. 

It is proved that special criminological measures of crime prevention in the sphere of tourist business can be classified into socio-economic 
ones (reduction of tax burden, increase of minimum size of financial support of travel agents’ liability, etc.); legal (improvement of the profile 
legislation regulating tourist activity and the criminal legislation regarding the counteraction to the crimes in question); cultural and educational 
activities (informing the population about the risk of becoming a victim of fraud or human trafficking, etc.); organizational and managerial (raising 
the professional level of employees of state authorities, which are charged with the function of preventing and counteracting the crimes in 
question, improving the interaction of law enforcement agencies and civil society institutions, etc.). 

It is substantiated that the special criminological prevention measures in tourism sphere differ depending on the specifics of the crime (fraud, 
trafficking, corruption, tax evasion, etc.). 

It has been proven that fraud prevention measures aimed at preventing fraud in this sphere should include: the relevant legislation improving; 
raising the minimum amount of financial security for the liability of the tour operator and travel agent; introduction of non-state voluntary certification 
of travel agents; implementation of the Code of the established business practice and rules of professional ethics of tourist activity subjects; 
widespread public awareness of the issue, focusing on specific recommendations on how not to become a fraud victim; the excessive softness 
of judicial repression counteracting; the imposition by the courts of a penalty in the form of deprivation of the right to engage in certain activities 
by persons who have committed fraudulent activities in this sphere, etc.

Key words: crime, criminological analysis, tourism, fraud, special criminological measures, prevention, counteraction. 

Постановка проблеми. Спеціально-кримінологічне 
запобігання  злочинності  у  сфері  туристичного  бізнесу 
полягає в цілеспрямованій діяльності державних органів, 
громадських організацій, соціальних груп та окремих гро-
мадян, спрямованих на усунення причин та умов вказаної 
злочинності, а також недопущення вчинення таких злочи-
нів на різних стадіях протиправної поведінки.

Спеціально-кримінологічні  заходи  запобігання  зло-
чинності  у  сфері  туристичного  бізнесу  можна  класифі-
кувати  на  соціально-економічні  (заохочення  суспільно-
корисних  форм  економічної  поведінки,  зменшення 
податкового навантаження, підвищення мінімального роз-
міру  фінансового  забезпечення  відповідальності  турис-
тичних  агентів);  правові  (удосконалення  профільного 
законодавства, що регулює туристичну діяльність, та кри-
мінального законодавства в частині протидії таким злочи-
нам);  культурно-виховні  (роз’яснення  норм  профільного 

законодавства,  інформування  населення  про  небезпеку 
стати  жертвою  шахрайства  чи  торгівлі  людьми,  стиму-
лювання законослухняної поведінки платників податків); 
організаційно-управлінські  (поліпшення  прикордонного 
контролю,  підвищення  професійного  рівня  працівників 
органів державної влади, на яких покладено функції запо-
бігання та протидії таким злочинам, посилення взаємодії 
між  правоохоронними  органами,  вдосконалення  взаємо-
дії правоохоронних органів та інститутів громадянського 
суспільства).

Стан дослідження. Окремим  аспектам  дослідження 
спеціально-кримінологічних  заходів  протидії  злочин-
ності  в  різних  сферах  приділяли  увагу  в  своїх  дослід-
женнях  зарубіжні  та  вітчизняні  вчені  С.М.  Алфьоров, 
М.Г. Вербенський, В.В. Голіна, І.М. Даньшин, Т.А. Дени-
сова, В.О. Іващенко, О.Г. Кальман, Я.Г. Лизогуб, О.В. Лисо-
дєд, О.В. Наден, А.М. Орлеан, О.А. Поліщук, К.Л. Попов, 
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В.М. Попович,  Є.Д.  Скулиш,  В.І. Шакун,  Г.Й. Шнайдер 
та  інші.  Однак  у  вітчизняних  дослідженнях  проблему 
спеціально-кримінологічних заходів та їх місця в системі 
запобігання  злочинності  саме в цій сфері досліджено не 
досить добре.

Мета дослідження. Метою статті є дослідження окре-
мих  заходів  запобігання  злочинності  в  галузі  туризму, 
а  саме  спеціально-кримінологічних  заходів  шахрайства 
в цій сфері.

Виклад основного матеріалу. Заходи спеціально-кри-
мінологічного запобігання злочинності у сфері туристич-
ного бізнесу відрізняються залежно від специфіки вчине-
них в цій сфері конкретних діянь. Авторка розгляне деякі 
з перерахованих заходів детальніше.

Пріоритетним  заходом,  спрямованим  на  запобігання 
вчиненню  у  вказаній  сфері  шахрайствам,  авторка  вва-
жає вдосконалення профільного законодавства. Експерти 
ставлять  питання  про  доцільність  підвищення мінімаль-
ного  розміру фінансового  забезпечення  відповідальності 
туристичних  операторів,  який  натепер  становить  суму, 
еквівалентну 20 000 євро1. Цієї суми вистачить для того, 
щоб  гарантувати  повноцінний  відпочинок  за  кордоном 
лише  10  туристам.  Висловлюється  точка  зору,  згідно 
з якою покриття фінансової відповідальності туристичних 
операторів перед туристами необхідно встановити на рівні 
10% від річного обігу кожного  з них  [2]. Гарантія пови-
нна бути ліквідною, а забезпечення – гарантувати плато-
спроможність  туристичного оператора,  але не  виступати 
бар’єром для входження на ринок невеликих суб’єктів [3]. 

Авторка  вважає  таку  пропозицію  цілком  обґрунто-
ваною,  інакше й у майбутньому не уникнути ситуацій, 
коли туристи не зможуть отримати компенсацію за запо-
діяні  їм  збитки  через  зіпсований  відпочинок.  Іншим 
варіантом  реального  забезпечення  прав  та  законних 
інтересів туристів може бути страхування туристичного 
оператора  на  випадок  його  неплатоспроможності  на 
велику суму залежно від обсягу реалізації туристичного 
продукту за рік [4]. 

Слід погодитись також із тими, які підкреслюють, що 
сума  фінансового  забезпечення  відповідальності  не  має 
стояти  на  першому  місці  при  визначенні  туристичного 
оператора  і  туристичного  агента.  Насамперед  повинен 
бути досвід хоча б кількох років роботи на туристичному 
ринку,  має  бути  якісний  туристичний  продукт,  надійна 
репутація. Туристичний оператор має народитися  в  кон-
курентній боротьбі в ринковому середовищі, а не просто 
стати ним за гроші [5].

Авторка вважає за доцільне також підвищити мінімаль-
ний  розмір  фінансового  забезпечення  відповідальності 
туристичного  агента,  який  становить  суму,  еквівалентну 
2000  євро  (ст.  15  Закону України  «Про  туризм»).  Зрозу-
міло, що відповідна  ідея туристичними агентами навряд 
чи  буде  сприйнята  позитивно.  Авторка  переконана,  що 
інтереси  споживачів  туристичних  послуг  при  прийнятті 
відповідного  рішення  для  держави  повинні  бути  пріо-
ритетними.  Нехай  кількість  туристичних  агентств  стане 
дещо меншою,  але  відсіяні  будуть  ті  з  них,  які  не  спро-
можні  реально  покрити  своєю  відповідальністю  збитки, 
що  можуть  бути  заподіяні  туристу.  Нині  ж  мінімальний 
розмір фінансового забезпечення відповідальності турис-
тичного  агента  становить  вартість  одного  відпочинку 
на  дорогому  зарубіжному  курорті,  що  навряд  чи  можна 
визнати прийнятним. Можливо, розмір фінансової гаран-

тії повинен залежати не лише від виду туристичної діяль-
ності, але й від обсягу туристичних послуг, що надаються.

Слушною  є  точка  зору  професора  Д.О.  Гетманцева, 
який  з  метою  забезпечення  стабільності  і  прозорості 
роботи  туристичних  операторів  як  суб’єктів,  які  станов-
лять  основу  туристичного  ринку,  пропонує  запровадити 
обов’язковий  аудит  туристичних  операторів  аудитор-
ськими компаніями, визначеними на підставі їхньої репу-
тації  відомством,  на  яке  покладено  функції  управління 
сферою  туризму,  оприлюднення  підтвердженої  аудито-
рами фінансової  звітності  туристичних операторів. Крім 
того,  як  вважає  вказаний  дослідник,  варто  розглянути 
можливість  запровадження  для  туристичних  операторів 
певні  фінансово-економічні  нормативи  (платоспромож-
ності, ліквідності), які вже давно запроваджені на ринках, 
що оперують чужими грішми [3].

Д.О.  Гетманцев  зазначає,  що  за  кордоном  гарантії 
добросовісності  туристичних  операторів,  в  тому  числі 
й  заборона  на  нецільове  використання  грошей  туристів 
оператором, прямо прописані в законодавстві. Такі норми, 
для  прикладу,  є  в  США,  що  дозволяє  значно  обмежити 
діяльність  шахраїв  на  ринку.  При  цьому,  якщо  турис-
тичний  оператор  в  силу  об’єктивних  обставин  не  може 
негайно переказати партнеру (готелю, авіакомпанії) отри-
мані  від  клієнта  кошти,  він  зобов’язаний  зберігати  їх на 
спеціальному трастовому рахунку в банку, не використо-
вуючи взагалі. Наприклад, у Каліфорнії туристичний опе-
ратор  не  може  одержати  навіть  своєї  комісійної  винаго-
роди доти, доки документи, які засвідчують право на тур 
(наприклад авіаквитки), не будуть на руках у туриста [3]. 
Подібні  обмеження  в  перспективі  доцільно  запровадити 
й в Україні.

У  жовтні  2010  року  ліцензування  туристично-агент-
ської  діяльності  було  скасовано;  натепер  ліцензуванню 
підлягає  лише  туристично-операторська  діяльність. 
Рішення  законодавця  скасувати  обов’язкове  ліцензу-
вання  туристично-агентської  діяльності  у  професійному 
середовищі  було  сприйнято  неоднозначно.  Так,  ліцензу-
вання є одним з основних регуляторів якості туристичних 
послуг [6; 7, c. 124]. З огляду на це більшість споживачів 
туристичного  продукту,  а  також  власників  туристичного 
бізнесу,  вказані  нововведення  зустріли  негативно,  побо-
юючись, що «скасування ліцензійних вимог до туристич-
них агентів призведе до того, що будь-яка фізична особа 
матиме  право  в  будь-якому  місці  надавати  туристичні 
послуги  і  при  цьому  не  нести  відповідальності  за  їхню 
якість» [7, c. 121; 8]. 

Крім того, поява на туристичному ринку значної кіль-
кості нових туристичних агентів,  зокрема й тих,  які  від-
верто  займатимуться  шахрайськими  аферами,  призведе 
до  недобросовісної  конкуренції  (фальшивої  реклами, 
демпінгових цін, антиреклами проти конкурентів), резуль-
татом чого стане виведення з ринку значної частини чес-
них фірм, зниження рівня довіри туристів до туристичних 
компаній [7, c. 122]. 

Також  наголошувалося,  що  ліцензування  давно  не 
виконує функцій, покладених на нього Законами України 
«Про туризм» та «Про ліцензування видів господарської 
діяльності». Пов’язано це насамперед зі згаданими вище 
вимогами Закону України  «Про  туризм»,  згідно  з  якими 
основна  відповідальність  за  якість  туристичних  послуг 
покладається на туристичного оператора. 

Економісти  зазначають,  що  «фактично  ліцензування 
діяльності туристичних агентів не забезпечувало дієвого 
контролю за якістю надання туристичних послуг і не сти-
мулювало зростання рівня обслуговування, тому з часом 
перетворилося  на  перевірку  відповідності  певним  фор-
мальним  вимогам»  [7,  c.  121].  На  цьому  наголошували 
також експерти з туризму [9]. До того ж Д.С. Машлякевич 
та  О.М.  Литвинов  справедливо  підкреслюють,  що  «чим 
менше  ліцензій  потрібно  надати  й  чим  менше  дозволів 

1 Законопроєктом «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» щодо 
удосконалення  державної  політики  в  сфері  туризму»  від  20.04.2018 №  8317 
передбачається  скасувати  вимоги  про  отримання  фінансового  забезпечення 
туристичними агентами та істотно збільшити розмір такого забезпечення для 
туристичних операторів  (до 10% від  загальної  вартості послуг  туристичного 
обслуговування з виїзного туризму, наданих за рік, що передує року отриман-
ня фінансового забезпечення). Для новоствореного туристичного оператора –  
50 000 євро. Але натепер документ не прийнятий.
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потрібно одержати, тим менше залишається можливостей 
для вимагання й давання хабарів» [10, c. 186]. Тому скасу-
вання  обов’язкового  ліцензування  туристично-агентської 
діяльності  слід  розглядати  радше  як  позитивний,  а  не 
негативний крок із боку держави. Відповідний крок назу-
стріч  підприємцям  не  повинен  негативно  відображатися 
й на якості туристичних послуг.

Авторка вважає, що ключову роль тут повинні відіграти 
закони  ринкової  економіки.  Скасування  обов’язкового 
ліцензування  туристично-агентської  діяльності  спочатку 
(у 2011–2012 рр.)  справді потягнуло  за  собою зростання 
кількості вчинених представниками туристичних агентств 
злочинів, однак відповідний ефект був тимчасовим, і вже 
в  наступні  роки  кількість  таких  злочинних  діянь  пішла 
не зменшення. Причина цього, на думку авторки, полягає 
в  тому,  що  недоброчесні  підприємці  не  витримали  кон-
куренції з тими, хто дбав про свою репутацію. Водночас 
очікувати,  що  невдовзі  кількість  нечесних  туристичних 
агентів зійде на нуль, навряд чи правильно. 

Очевидно,  що  завжди  знайдуться  ті,  що  досить  лібе-
ральні законодавчі вимоги до здійснення відповідної діяль-
ності  намагатимуться  використати  в  злочинних  цілях. 
У зв’язку з цим в ситуації, яка склалася, варто впроваджу-
вати такий відомий у світовій практиці туристичної діяль-
ності  інструмент  як  недержавна  добровільна  сертифіка-
ція,  тобто  створення  єдиного  центру  контролю  за  якістю 
послуг, який створюється для того, щоб уникати махінацій 
у вказаній сфері. Для цього потрібно проводити професійну 
атестацію  працівників  туристичного  бізнесу  та  вносити 
туристичних агентів до спеціального реєстру, розміщеного 
в  мережі  Інтернет.  Забажавши  скористатися  послугами 
конкретного  туристичного  агента,  споживач  туристичних 
послуг зможе заздалегідь його перевірити [7, c. 123].

Конкретні  кроки  в  цьому  напрямі  вже  зробила  Асо-
ціація  лідерів  туристичного  бізнесу  України  (далі  – 
АЛТУ) – перше професійне об’єднання  суб’єктів  турис-
тичної  діяльності,  створене  в  2007  році  провідними 
вітчизняними  туристичними  операторами  [11].  Турис-
тичні оператори-члени АЛТУ запровадили для туристич-
них агентств недержавну програму «Знак якості АЛТУ», 
спрямовану на забезпечення підвищення рівня довіри спо-
живачів  до  туристичних  агентств  –  учасників  програми 
та збільшення обсягу наданих ними туристичних послуг. 

Ті  агентства,  які  пройшли  добровільну  перевірку 
якості  обслуговування  та  відповідають  вимогам  АЛТУ 
(здійснюється,  зокрема,  перевірка  приміщень,  призначе-
них  для  обслуговування  споживачів  туристичного  про-
дукту,  оцінка  кваліфікації  персоналу  за  допомогою  тес-
тування  тощо  [12]),  одержують  право  використовувати 
зображення «Знак якості», що підтверджує відповідність 
туристичного  агентства  вимогам  асоціації;  отримують 
пріоритетні  умови  роботи  з  провідними  туристичними 
операторами-членами  АЛТУ;  додаються  до  загально-
доступного реєстру на  сайті  асоціації,  який підтверджує 
участь туристичного агентства в програмі «Знак якості»; 
беруть  участь  у  рекламно-інформаційній  кампанії  асоці-
ації  з  просування  «Знаку  якості»  у  друкованих  та  елек-
тронних  ЗМІ,  а  також  на  сайтах  і  в  друкованій  продук-
ції  туристичних  операторів-членів  асоціації;  отримують 
доступ до постійно діючої професійної системи підтвер-
дження кваліфікації персоналу та сприяння поліпшенню 
якості обслуговування. АЛТУ здійснює постійний моніто-
ринг, плановий  і позаплановий контролі  за дотриманням 
суб’єктами туристичної діяльності, учасниками програми 
вимог  асоціації.  Підтвердження  відповідності  діє  протя-
гом 12 місяців з дня його видачі [12].

Заслуговує  на  схвалення  також  ініціатива  Асоціації 
лідерів туристичного бізнесу України, яка стосується роз-
робки  та  впровадження Кодексу  усталеної  ділової  прак-
тики та правил професійної  етики суб’єктів  туристичної 
діяльності.  Суб’єкти  туристичної  діяльності,  які  підпи-

сали цей кодекс, добровільно погодилися дотримуватись 
правил добросовісного ведення бізнесу та вільної конку-
ренції на туристичному ринку України і таких вимог діяль-
ності:  сторони  визнають  несумісними  із  професійною 
етикою і мораллю схеми нечесного ведення бізнесу, вклю-
чаючи  лобіювання  своїх  інтересів  у  державних  органах 
шляхом  матеріальних  заохочень,  хабарів,  використання 
адміністративного  ресурсу  та  інших  незаконних  спосо-
бів,  зобов’язуються  всіма  залежними  від  них  законними 
засобами сприяти  їх викоріненню із ділової практики на 
туристичному  ринку  України;  сторони  зобов’язуються 
сприяти  всіма  законними  способами  поширенню  серед 
всіх учасників туристичного ринку інформації про факти 
грубого  порушення  будь-яким  учасником  туристичного 
ринку  зобов’язань  перед  іншим  учасником,  включаючи 
наявність  заборгованості;  кожна  зі  сторін  цього  кодексу 
зобов’язується з метою недопущення невиконання учасни-
ком, щодо якого є така інформація, зобов’язань перед спо-
живачами туристичних послуг не укладати з ним жодних 
угод, пов’язаних із формуванням туристичного продукту 
та/або його реалізацією споживачам, до того, як вона не 
буде  спростована;  сторони  зобов’язуються  оприлюдню-
вати будь-які випадки порушення цього кодексу однією зі 
сторін;  сторони  всіма  законними  засобами  сприятимуть 
тому, щоб порушення положень цього кодексу призводило 
до отримання порушником статусу суб’єкта з негативною 
діловою репутацією з метою недопущення випадків неви-
конання (неналежного виконання) зобов’язань перед спо-
живачами з вини таких порушників тощо  [13]. Перспек-
тивним  є  підписання  кодексу  та  добровільне  прийняття 
на себе  зобов’язань виконувати його положення якомога 
більшою кількістю суб’єктів туристичної діяльності.

Необхідно  вдосконалювати  заходи  спеціально-кри-
мінологічного  запобігання  страховим  шахрайствам.  Як 
зазначає  О.М.  Залєтов,  на  відміну  від  звичайних  шах-
раїв,  чиїми  жертвами  є  непоінформовані  громадяни, 
страховому  шахраєві  доводиться  вирішувати  складніше 
завдання  –  ввести  в  оману  професійних  співробітників 
страхової  компанії,  проінформованих  про  предмет  шах-
райства. На різниці в рівні інформованості й ґрунтується 
значна частина шахрайств, хоча в страхуванні це не зовсім 
так. Спонтанний страховий шахрай-дилетант, який ризик-
нув  обманути  страховика  вперше,  можливо,  краще  знає 
про обставини страхового випадку, однак погано обізна-
ний  із  порядком  виплат,  умовами  страхування  й  експер-
тизи, іншими страховими випадками [14, c. 556]. 

М.С.  Жилкіна,  виокремивши  чотири  психологіч-
них  типи  страхових  шахраїв  («артист»,  «скандаліст», 
«зануда», «випадковий»), запропонувала також конкретні 
методи  боротьби  з  кожним  із  них.  Так,  основний  метод 
протидії  шахраєві-«артисту»  (викликає  симпатію,  йому 
справді хочеться вірити) – вести розмову в площині фак-
тів, задавати максимально конкретні запитання й просити 
детально  описувати  подробиці,  пов’язані  зі  страховим 
випадком. 

Найкращий  засіб  проти  «скандаліста»  (поводиться 
агресивно, його гасло: «Ви повинні!», може викрикувати 
погрози, називати високопоставлених знайомих, які допо-
можуть  покарати  страховика)  –  так  званий  «зрив  про-
грами», коли розмова отримує зовсім не те продовження, 
на  яке  він  розраховував.  Як  і  «артист»,  «скандаліст» 
боїться точних фактів. 

Для того, щоб вивести з рівноваги «зануду» (добре знає 
всі юридичні тонкощі і заявляє про готовність подати в суд 
на страховика в разі відмови страхової виплати), потрібно 
самому стати ще більшим «занудою»,  а для цього  треба 
добре знати всі нюанси умов страхування, законодавство, 
спиратися на досвід інших страхових компаній. Боротися 
із «занудою» за допомогою звичайних фактів і деталей не 
варто,  оскільки  він  все  ретельно  продумав  і  підготував, 
документи у нього в порядку. Акцентувати увагу потрібно 
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на тій частині інформації, яка перебуває поза його контро-
лем: запити в медичні установи, показання свідків. 

«Випадковий»  шахрай  (ще  остаточно  не  вирішив, 
чи  потрібно  йому  доводити  спробу  одержати  кошти  від 
страховика),  що  перевіряє  страховика  «на  міцність», 
дізнавшись  від  останнього про протиправність  своїх дій 
і пов’язану з цим відповідальність, легко відступає і більше 
з цим не прийде або ж якщо й прийде іншим разом, то вже 
з детально обміркованим новим шахрайством [15].

Для успішного запобігання страховим шахрайствам 
із боку страхувальників окремі вітчизняні страхові ком-
панії  створили  базу  даних  несумлінних  страхувальни-
ків.  Ця  база  почала  формуватися  на  основі  даних  про 
«неблагонадійних»  клієнтів,  зібраних  кожним  із  учас-
ників  ринку  страхування  за  останні  роки  [16,  c.  271]. 
Потрібно,  щоб  до  цієї  ініціативи  долучилося  якомога 
більше страховиків. 

Варто  також погодитись  із Ю.М. Биковим,  який  вва-
жає, що, крім створення відповідних баз даних для запобі-
гання шахрайствам, страховим компаніям слід налагодити 
ефективну роботу  страхової  експертизи,  страхових  аген-
тів,  підрозділів  по  врегулюванню  збитків,  контрольно-
ревізійної  роботи;  в  структурі  страхових компаній необ-
хідно  створювати  служби безпеки,  для  яких  запобігання 
шахрайським  діям  було  б  основним  видом  діяльності 
(такий  досвід  в  окремих  вітчизняних  страховиків  уже 
існує)  [17,  c.  21,  22]. У  найчастіше  відвідуваних  вітчиз-
няними  туристами місцях  є  сенс  укладати договори про 
обслуговування  застрахованих осіб безпосередньо  з міс-
цевими  медичними  установами,  що  дозволить  забезпе-
чити достовірність висунутих рахунків. 

Страховим компаніям, які співпрацюють із суб’єктами 
туристичної  діяльності,  слід  краще  контролювати  обіг 
бланків суворої звітності (зокрема, необхідно здійснювати 
належний  облік  виданих,  переоформлених  і  зіпсованих 
полісів). Не варто дозволяти туристичним фірмам спису-
вати зіпсовані бланки самостійно; туристичні фірми слід 
зобов’язати в обов’язковому порядку здавати їх у страхову 
компанію.  Періодичність  звітності  туристичних  фірм  за 
реалізовані поліси повинна бути за можливості частішою 
і  встановлюватися  з  урахуванням  туристичного  сезону 
та кількості туристів, які відправляються в подорож [15].

Висновки. Авторка підсумує основні розглянуті заходи, 
спрямовані  на  запобігання  вчинюваним  у  сфері  туризму 
шахрайствам,  це  вдосконалення  профільного  законодав-
ства; підвищення мінімального розміру фінансового забез-
печення  відповідальності  туристичного  агента;  впрова-
дження недержавної добровільної сертифікації туристичних 
агентів; впровадження Кодексу усталеної ділової практики 
та  правил  професійної  етики  суб’єктів  туристичної  діяль-
ності; широке  інформування  населення  про  цю проблему, 
акцентування  на  конкретних  рекомендаціях  про  те,  як  не 
стати  жертвою  шахрайства;  протидія  надмірній  м’якості 
судової  репресії;  призначення  судами покарання у  вигляді 
позбавлення  права  займатися  певною  діяльністю  особам, 
які вчинили шахрайські дії у вказаній сфері тощо. 

На думку авторки, впровадження та реалізація окрес-
лених  спеціально-кримінологічних  заходів  запобігання 
шахрайствам  у  сфері  туризму  може  принести  відчутні 
позитивні результати, однак для цього необхідною є ціле-
спрямована діяльність органів державної влади,  інститу-
тів громадянського суспільства та окремих громадян.
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У статті аналізується питання функціонування інституту пробації в Україні, сучасний стан, проблеми розвитку. П’ятого лютого 2015 року 
Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про пробацію». Саме цим законом і було визначено національну модель проба-
ції, яка була розроблена з урахуванням зарубіжного досвіду щодо стандартів пробації, викладених у Рекомендації Комітету Міністрів Ради 
Європи державам-членам про Правила Ради Європи про пробацію. Створення інституту пробації стало можливим завдяки вивченню між-
народного досвіду і підтримці іноземних держав, організацій та інституцій, а також впровадженню вітчизняних наукових розробок. 

Питання створення інституту пробації в Україні протягом останніх років залишалося однією з найактуальніших і найпроблемніших 
тем сучасної правової науки. Відсутність достатнього функціонування такого елементу, без якого не можливо уявити сучасну систему 
кримінальної юстиції, не могло не викликати уваги науковців і практиків. Натепер пробація є невід’ємним інститутом багатьох країн і 
результатом демократичного розвитку суспільства. 

Згідно Закону України «Про пробацію» пробацію можна розглянути як заходи кримінально-правового та соціально-виховного впливу 
на правопорушників. Сучасна тенденція в Україні до зменшення застосування покарання у вигляді позбавлення волі дає поштовх до 
запровадження і розвитку наглядової та пенітенціарної пробації. Діяльність органів пробації в свою чергу має призвезти до зниження 
рівня рецедивної злочинності, підвищення захисту суспільства та дотримання прав засуджених. 

Автори довели, що кінцева мета створення інституту пробації – це побудова справедливої та гуманної системи кримінального право-
суддя, спрямована на належне поводження з людьми, які вчинили злочини та повинні мати можливість отримати альтернативні покаран-
ня, не пов’язані з позбавленням волі, з метою повернення до суспільно корисного життя. 

Протягом останніх років досвід зарубіжних країн показує, що було багато спроб довести, що милосердя в деяких випадках ефективні-
ше за суворість, турбота про окрему особу має певні результати для суспільства. В цьому випадку це доречно застосувати для державної 
кримінально-виконавчої служби України, а саме при впровадженні елементів пробації для вдосконалення діяльності установ виконання 
покарань шляхом створення умов для виправлення та ресоціалізації засуджених, здобуття ними освіти та набуття професії, соціальної 
адаптації у суспільстві. 

Ключові слова: пробація, засуджений, ресоціалізація, покарання, Центр пробації.

The article analyzes the issues of functioning of the Probation Institute in Ukraine, the current state, problems of development. On February 5, 
2015, the Verkhovna Rada of Ukraine adopted the Law of Ukraine “On Probation”. It was this Law that introduced the national model of probation, 
which was developed in the light of foreign experience on the standards of probation set out in the Recommendation of the Committee of Ministers 
of the Council of Europe to Member States on Council of Europe Rules on Probation. 

The establishment of a probation institute was made possible through the study of international experience and the support of foreign states, 
organizations and institutions, as well as the introduction of domestic scientific developments. The issue of establishing a probation institute in 
Ukraine in recent years has remained one of the most relevant and problematic topics of modern legal science. The lack of sufficient functioning 
of such an element, without which it is impossible to imagine a modern criminal justice system, could not fail to attract the attention of scholars 
and practitioners. to date, probation is an integral institution in many countries and a result of the democratic development of society.

It is considered that the Law of Ukraine “On Probation” probation can be considered as measures of criminal and social and educational 
influence on offenders. The current tendency in Ukraine to reduce the use of imprisonment provides the basis for the introduction and development 
of supervisory and penitentiary probation. Probation authorities should in turn lead to a reduction in recidivism, an increase in the protection of 
society and respect for the rights of prisoners.

The authors argue that the ultimate goal of establishing a probation institution is to build a fair and humane criminal justice system aimed at 
the proper treatment of people who have committed crimes and should be able to receive non-custodial alternative sentences in order to return 
to a socially beneficial life. In recent years, the experience of foreign countries shows that there have been many attempts to prove that charity is 
in some cases more effective than rigor, that caring for an individual has certain results for society. 

In our case, it is appropriate to apply it to the State Penitentiary Service of Ukraine, namely to introduce elements of probation, to improve 
the activity of the penal institutions by creating conditions for the correction and re-socialization of prisoners, their education and profession, their 
social adaptation in society.

Key words: probation, convicted, re-socialization, punishment, Probation Center.

Актуальність теми. Нині  у  міжнародній  практиці 
протидії  злочинності  загальновизнано,  що  покарання 
у  вигляді  позбавлення  волі  повинно  застосовуватися  як 
крайній засіб впливу на небезпечних злочинців, оскільки 
ізоляція  від  суспільства  часто  сприяє  руйнуванню  осо-
бистості,  втраті  соціальних  зв’язків.  В  разі,  якщо  пока-
рання  більш  суворе,  ніж  тяжкість  правопорушення,  то 
його застосуванням не поновлюється соціальна справед-
ливість,  тому  обрання  адекватного  покарання  має  дуже 
велике значення. 

Нині органи пробації (спеціалізовані органи) існують 
у  більшості  європейських  країн,  створюються  з  метою 
виконання  альтернативних  видів  покарань. Це  державна 
служба, яка знаходиться поза поліцією та в’язницею. Вона 

отримала свою назву від одного з найпоширеніших за кор-
доном  видів  альтернативних  покарань  –  пробації,  тобто 
випробування  умовним  засудженням  і  відстрочкою  від 
виконання вироку. Як альтернатива ув’язненню пробація 
полягає у встановленні нагляду за злочинцем, який зали-
шається в суспільстві, але судом на нього покладено певні 
обов’язки й обмеження. 

Позитивною  стороною  дослідження  пробації  як  аль-
тернативи покарань,  не пов’язаних із позбавленням волі, 
є позиція кримінальної політики держави, яка, на думку 
авторів, сформована на гуманізацію та економію репресії 
шляхом широкого  застосування  покарань  з  урахуванням 
того, що наслідки ув’язнення є негативними як для осо-
бистості засудженого, так і для суспільства. 
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Метою статті є всебічний і структурний аналіз існую-
чого законодавства для доведення необхідності розвитку 
існуючого механізму пробації  з метою підтримання без-
пеки суспільства шляхом виправлення засуджених, запо-
бігання  вчиненню  ними  кримінальних  правопорушень. 
Автори статті планують проаналізувати перспективи роз-
витку інституту пробації в Україні, виявити позитивні еко-
номічні та політичні зміни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий 
внесок  у  дослідження  питань  виконання  покарань,  не 
пов’язаних  із  позбавленням  волі,  зробили  правознавці 
О.І. Мицька,  Р.М.  Гура,  В.В. Шкадюк,  Н.М.  Вапнярчук, 
В.М.  Лиска,  Д.О.  Ягунов,  І.С.  Яковець  та  інші.  Проте 
багато  питань,  які  стосуються  впровадження  пробації 
в Україні, залишені поза увагою або викликають дискусії 
в науковців. 

Виклад основного матеріалу. Сьомого  вересня 
2016 року Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення виконання 
кримінальних покарань  і реалізації прав  засуджених» до 
КПК України були внесені  зміни,  які  стосувалися  інсти-
туту  пробації.  Якщо  служба  пробації  в  країнах  Євро-
союзу має  багаторічну  історію,  то  в Україні  –  це  зовсім 
новий  інститут,  за  допомогою  якого  особи,  які  вчинили 
кримінальні правопорушення, мають можливість залиша-
тися  повноцінними  членами  суспільства  без  ізоляції  від 
суспільства [1]. 

Натепер  в  європейських  країнах  запроваджуються 
альтернативні форми позбавлення волі, які базуються на 
прагматичних  аргументах  економії  витрат  на  тюремне 
ув’язнення та його наслідки. Запровадження нових інсти-
тутів  дає  можливість  замінювати  покарання  іншими 
кримінально-правовими  заходами,  серед  яких  особливе 
місце  посідає  інститут  пробації.  Це  регулюється  і  нор-
мами  міжнародних  правових  актів.  Так,  у  Стандартних 
мінімальних правилах ООН щодо заходів, не пов’язаних 
із тюремним ув’язненням (Токійські Правила), прийнятих 
Генеральною Асамблеєю ООН 14 грудня 1990 року, зазна-
чено,  що  альтернативи  тюремного  ув’язнення  можуть 
бути  ефективними  засобами  поводження  з  правопоруш-
никами в суспільстві як в інтересах правопорушника, так 
і суспільства. 

Якщо  ж  звернутися  до  Закону  України  «Про  проба-
цію»  від  5  лютого  2015  року №  160-VIII,  то  в  пункті  6  
частини 1  статті  2  визначено, що пробація  – це  система 
наглядових  і  соціально-виховних  заходів,  які  застосо-
вуються  за  рішенням  суду  та  згідно  закону  до  засудже-
них, виконання певних видів кримінальних покарань, не 
пов’язаних  із  позбавленням  волі,  та  забезпечення  суду 
інформацією, яка характеризує обвинуваченого. Нагляд – 
це  заходи, що  здійснюються органом пробації  за місцем 
проживання,  роботи  та  навчання  засуджених  із  метою 
дотримання обов’язків, визначених законом і покладених 
на них судом [2]. У загальному вигляді пробацію можна 
розуміти  як  звільнення  особи  від  відбування  покарання 
з  одночасним  встановленням  випробувального  строку 
та нагляду,  здійснення якого покладається на орган про-
бації за місцем проживання, роботи та навчання засудже-
ного з метою дотримання обов’язків, визначених законом 
і покладених на нього відповідно до вироку суду. 

Як  випливає  із  законодавчого  визначення  поняття 
«пробації»,  на  службу  пробації  покладається  широке 
коло  завдань,  реалізація  яких  починається  майже 
з  моменту  вчинення  особою  злочину  та  триває  до 
повернення  суспільству  фактично  законослухняного 
його члена. В цьому автори статті вбачають ризик того, 
що силами однієї служби пробації не вдасться виконати 
всього спектру завдань, які покладається на неї за зако-
ном.  Адже  важко  уявити,  яким  у  кількісному  та  якіс-
ному плані має бути штат цієї служби, щоб впоратися із 
таким завданням.

Варто зазначити, що Законом України «Про пробацію» 
(стаття 8) передбачено три види пробації: досудова, нагля-
дова та пенітенціарна. Досудова пробація викликає багато 
запитань: наприклад, чи до всіх категорій обвинувачених 
вона  застосовується,  чи  застосовується  до  неодноразово 
засуджених, осіб, які вчинили тяжкі і особливо тяжкі зло-
чини, суб’єктів злочинів у сфері господарської діяльності 
чи обвинувачених у злочинах, вчинених із необережності? 
Практика роботи правоохоронних органів свідчить про те, 
що  перша  категорія  осіб  виробила  свій  стереотип  пове-
дінки і мислення, який за рідкісними винятками не підля-
гає зовнішньому коригуванню. Особи, які вчинили тяжкі 
і особливо тяжкі злочини, після звільнення з місць позбав-
лення волі є фактично маргіналами, готовими до девіант-
ної  поведінки.  Подібної  думки  дотримується  і  фахівець 
у цій галузі О.В. Беца [3, с. 21–25].

Є обґрунтовані сумніви й щодо пенітенціарної пробації, 
під якою визначається підготовка осіб, які відбувають пока-
рання  у  вигляді  обмеження  волі  або  позбавлення  волі  на 
певний строк, до звільнення з метою трудового і побутового 
влаштування  таких  осіб  після  звільнення  за  обраним ними 
місцем проживання. Справа в тому, що до моменту прийняття 
Закону України «Про пробацію» у державі вже діяв певний 
механізм щодо влаштування життя колишніх засуджених. 

Так, свого часу згідно  із Наказом Державного депар-
таменту  України  з  питань  виконання  покарань,  Мініс-
терства  внутрішніх  справ  України  і  Міністерства  праці 
та  соціальної  політики  України  «Про  порядок  взаємодії 
органів  і  установ  виконання  покарань,  територіальних 
органів внутрішніх справ  і центрів зайнятості населення 
щодо  надання  особам,  звільненим  від  відбування  пока-
рання, допомоги в трудовому  і побутовому влаштуванні, 
соціальній адаптації» [4] не пізніше ніж за три місяці до 
закінчення призначеного строку покарання адміністрація 
установи  виконання  покарань  проводила  бесіду  із  засу-
дженим для визначення його намірів щодо місця прожи-
вання  та  працевлаштування  після  звільнення  і  надання 
необхідної допомоги у вирішенні цих питань. За підсум-
ками  бесіди  від  засудженого  приймалася  заява  відповід-
ного  змісту  за  встановленою формою про надання йому 
допомоги  у  вирішенні  вказаних  проблем  (пункт  1.1.1). 
Крім  того,  ще  у  1998  році  постановою  Кабінету  Міні-
стрів України було затверджено Положення про порядок 
бронювання на підприємствах, в організаціях і установах 
робочих місць для працевлаштування громадян, які потре-
бують соціального захисту [5].

Виходячи зі змісту завдань пробації, визначених Зако-
ном України «Про пробацію», крім функцій, покладених 
на  кримінально-виконавчу  інспекцію,  орган  пробації 
виконує й додаткові завдання, пов’язані з:

1)  підготовкою досудових доповідей щодо обвинува-
чених; 

2)  реалізацією пробаційних програм щодо осіб, звіль-
нених від відбування покарання з випробуванням;

3)  проведенням  соціально-виховної  роботи  із  засу-
дженими;

4)  здійсненням заходів з підготовки осіб, які відбува-
ють покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення 
волі на певний строк, до звільнення [2]. 

Щодо  осіб,  звільнених  від  відбування  покарання 
з випробуванням,  за рішенням суду застосовуються про-
баційні  програми  психокорекційного  змісту  (подолання 
агресивної  поведінки,  шкідливих  звичок,  психологічних 
проблем) або соціально-реабілітаційні програми (набуття 
позитивних соціальних навичок, соціального статусу, усу-
нення  або  мінімізація  негативних  соціальних  факторів) 
(частина 3 статті 10 закону).

Впровадження  в Україні  пробації  дасть  змогу  карди-
нально  змінити  вектор  роботи  з  правопорушниками  ще 
на етапі обвинувачення. Відповідно до положень Закону 
України  «Про  пробацію»  орган  пробації  на  запит  суду 
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подає  досудову  доповідь,  яка  містить  результати  неза-
лежного  соціального  дослідження  обвинуваченого.  Це 
дослідження не має на меті довести його винуватість чи 
невинуватість,  а  містить  висновок  про  ризик  вчинення 
обвинуваченим  повторного  злочину  та  можливість  його 
виправлення без позбавлення або обмеження волі.

Закон  передбачає  особливості  застосування  пробації 
щодо неповнолітніх під час підготовки досудового звіту, 
здійснення  нагляду.  Пробація  щодо  неповнолітніх  –  це 
пробація стосовно осіб віком від 14 до 18 років, яка здій-
снюється  з  урахуванням  вікових  і  психологічних  особ-
ливостей  неповнолітніх.  Пробація  щодо  неповнолітніх 
спрямована  на  забезпечення  їх  нормального  фізичного 
й  психічного  розвитку,  профілактику  агресивної  пове-
дінки, мотивацію позитивних змін особистості  та поліп-
шення  соціальних  стосунків.  Досудова  доповідь  щодо 
неповнолітньої особи,  яка притягується до кримінальної 
відповідальності, додатково повинна містити інформацію 
про вплив криміногенних факторів на поведінку та реко-
мендації щодо заходів, спрямованих на мінімізацію ризику 
вчинення повторних кримінальних правопорушень.

Закон  України  «Про  пробацію»  [2]  від  5  лютого 
2015 року закріпив евентуальний обов’язок проходження 
пробаційних  програм  щодо  осіб,  звільнених  від  відбу-
вання покарання з випробуванням; як нового інструменту 
пробації,  що  передбачає  комплекс  заходів,  спрямованих 
на корекцію соціальної поведінки або  її окремих виявів, 
формування соціально сприятливих змін особистості, які 
можна  об’єктивно  перевірити.  Наказами  Міністерства 
юстиції України від 11 червня 2018 року № 1797/5 «Про 
затвердження  пробаційних  програм  для  неповнолітніх 
суб’єктів пробації» та № 1798/5 «Про затвердження про-
баційних  програм  для  повнолітніх  суб’єктів  пробації» 
затверджено шість пробаційних програм.

Щодо наукових поглядів, то як зазначає у своїй допо-
віді  «Пробація.  Проблеми  її  запровадження  в  Укра-
їні»  В.М.  Лиска,  «суть  пробації  полягає  у  встановленні 
нагляду  за  засудженим  із  покладенням  на  нього  певних 
зобов’язань  і  обмежень без  ізоляції  його  від  суспільства 
(відвідувати  центри  пробації,  періодично  зустрічатися 
з  наглядовим  офіцером,  брати  участь  в  певних  різнови-
дах діяльності, дотримуватися законослухняної поведінки 
тощо).  Цю  функцію  виконує  служба  пробації,  головна 
мета діяльності якої полягає в захисті суспільства, попе-
редженні повторних злочинів, сприянні реінтеграції пра-
вопорушника в суспільство» [6]. На думку Д. Ягунова, для 
створення ефективної служби пробації в Україні не варто 

ігнорувати світовий досвід пробаційної діяльності, вико-
ристовувати  наявні  механізми  виконання  альтернатив-
них  кримінально-правових  заходів  як  аналог  механізмів 
роботи із засудженими в процесі виконання альтернатив-
них покарань [7, с. 29].

Одним із важливих питань залишається запровадження 
питання оцінки ризику. Інструменти оцінки ризиків були 
вперше  впроваджені  в Канаді ще  у  1977  році  після  вве-
дення в кримінальне законодавство поняття «небезпечний 
злочинець»  і  виникнення  необхідності  виділення  таких 
осіб  із  загальної маси  злочинців. Відтоді  оцінки ризиків 
проводяться при вирішенні багатьох питань – починаючи 
від  розподілу  в  колонію  і  закінчуючи  подачею  заяви  на 
умовно-дострокове звільнення [8]. 

Існує  низка  особливостей  при  запровадженні  інстру-
менту  оцінки  ризиків  в  Україні  через  запозичення  їх  із 
міжнародного наукового та практичного досвіду. Нині вже 
проведено  колосальну  роботу  стосовно  запровадження 
оцінки  ризику  повторного  кримінального  правопору-
шення в роботі органу з питань пробації. Згідно з наказом 
Міністерства юстиції України від 27 січня 2017 року було 
прийнято Порядок складання досудової доповіді, в якому 
відповідно до підпункту 1 пункту 3 розділу 3 визначено 
широкий спектр факторів ризику, які впливають на пове-
дінку обвинуваченого [9]. 

Висновки. У статті обґрунтовується поняття «служби 
пробації» як органу виконання покарань, альтернативних 
позбавленню  волі,  а  також  досить  ефективного  заходу 
кримінально-правового  характеру  щодо  неповнолітніх, 
які скоїли злочин.

В сучасних умовах одним із завдань, яке покладається 
на  службу пробації,  є  створення нових умов, обов’язків, 
обмежень і зобов’язань для осіб, які перебувають на обліку, 
а  також покращення соціально-виховної роботи  з метою 
забезпечення їх реінтеграції в суспільство та підвищення 
соціальної ефективності діяльності кримінально-виконав-
чої системи.

На думку  авторів,  цей  вид  впливу на  злочинця може 
стати  одним  із  найефективніших,  адже  насамперед  це 
пов’язано з особистим підходом до кожної особи, яка вчи-
нила правопорушення, бо наше законодавство спрямовано 
саме на виправлення людини, а не її засудження. Притяг-
нення до кримінальної відповідальності носить вже більш 
каральний характер, а не виховний. Необхідно зрозуміти, 
що  пробація  в  Україні  –  не  лише  чергова  організаційна 
структура, а повноцінне переосмислення та глибокий ана-
ліз сутності кримінально-виховної діяльності.
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Стаття присвячена дослідженню режиму особливих умов в установах виконання покарань в умовах поширення у світі нового віру-
су – COVID-19. Однією з найбільш незахищених категорій громадян на тлі епідемії є ув’язнені. Тож у світлі складної ситуації, пов’язаної 
з пандемією, зазначена тема є досить актуальною та потребує вивчення.

У статті охарактеризовано поняття та значення режиму особливих умов в установах виконання покарань. Розглянуто підстави, мету 
та порядок його введення, а також комплекс заходів, спрямованих на забезпечення дотримання даного режиму в установах виконання 
покарань відповідно до українського законодавства. З’ясовано наявні в національному кримінально-виконавчому законодавстві недоліки 
та прогалини, пов’язані з режимом особливих умов. Здійснено порівняльний аналіз положень іноземного законодавства щодо вказаного 
питання з метою подальшого впровадження на рівні національного законодавства. Авторами досліджено ситуацію в установах вико-
нання покарань, що складається в умовах поширення вірусу COVID-19 в Україні. Приділено також увагу досвіду деяких держав у цьому 
напрямі у зв’язку з епідемічною ситуацією. Охарактеризовано ситуацію в іноземних установах виконання покарань в умовах пандемії. 
З’ясовано, які заходи влада цих країн вживає задля уникнення поширення епідемії серед ув’язнених.

Доведено важливість інституту режиму особливих умов в установах виконання покарань як важливого засобу забезпечення порядку. 
Встановлено, що наразі кримінально-виконавча система не є досконалою та не готова до епідемії. Також наголошено на необхідності 
подальших перетворень у частині якіснішого правового врегулювання цього режиму в національному законодавстві. Виокремлено пере-
лік заходів, які можна впровадити у вітчизняне кримінально-виконавче законодавство задля запобігання складній епідеміологічній ситу-
ації серед ув’язнених в установах виконання покарань. Зроблено висновок, що ефективність досліджуваного інституту полягає не в його 
статичному закріпленні в національному законодавстві, а в дієвих заходах, які потрібно негайно реалізовувати.

Ключові слова: режим особливих умов, установа виконання покарань, кримінально-виконавче законодавство, засуджені, епідемія, 
COVID-19. 

The article is devoted to the study of regime of special conditions in penitentiary institutions in the conditions of spread in the world of a new 
virus – COVID-19. One of the most vulnerable categories of citizens in the background of epidemic is the prisoners. Therefore, in light of the 
difficult situation associated with the pandemic, this topic is very relevant and needs exploration.

The article describes the concept and meaning of regime of special conditions in penitentiary institutions. The grounds, goals and procedure 
of its introduction, as well as a set of measures aimed at ensuring compliance with this regime in penal institutions in accordance with Ukrainian 
law, are considered. The shortcomings and gaps associated with regime of special conditions have been identified in national penal legislation. A 
comparative analysis of the provisions of the foreign legislation on the mentioned issue is carried out with the aim of further implementation at the 
level of national legislation. The authors investigate the situation in penitentiary institutions, which is created in the conditions of COVID-19 virus 
spread in Ukraine. Attention is also paid to the experience of some countries in this regard in relation to epidemic situation. The situation in the 
conditions of the pandemic in a foreign penitentiary institution is described. It is found out what measures the authorities of these countries are 
taking to prevent the spread of epidemic to prisoners.

The importance of the existence of the institution of regime of special conditions in penitentiary institutions as an important means of ensuring 
order was proved. It is now established that the criminal enforcement system is not perfect and not ready for epidemic. It also stressed the need 
for further changes in the area of better regulation of this regime in national legislation. The list of measures that can be implemented in domestic 
penal legislation to prevent the complex epidemiological situation among prisoners in penitentiary institutions is highlighted. It is concluded 
that the effectiveness of the studied institute is not in its static fixation in the national legislation, but in the effective measures that need to be 
implemented immediately.

Key words: regime of special conditions, penitentiary institution, penal legislation, convicts, epidemic, COVID-19.

Постановка проблеми.  Система  виконання  покарань 
в  Україні  не  є  досконалою  та  потребує  докорінних  змін. 
Цьому  сприяє  й  чинний  Кримінально-виконавчий  кодекс 
України (далі – КВК України), який містить доволі багато 
прогалин. Однією з них є правове закріплення режиму осо-
бливих умов в установах виконання покарань (далі – УВП). 
Постає також необхідність вивчення іноземного досвіду із 
зазначеного  питання  з  метою  подальшого  впровадження 
в національне законодавство. Найбільш актуальним зазна-
чене  дослідження  виявляється  у  світлі  сучасної  складної 
ситуації, пов’язаної з поширенням нового вірусу – COVID-
19.  Осередками  поширення  епідемії  можуть  виявитися 
й УВП. Тому виникає нагальна потреба у вжитті належних 
заходів з метою уникнення такої проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчиз-
няній  науковій  юридичній  літературі  проблемі  тлума-
чення  правової  конструкції  «режим  в  установах  вико-
нання покарань» присвятили свої публікації такі вчені як 

А.Х. Степанюк, К.А. Автухов, П.П. Козлов, Л.О. Стрел-
ков, О.В. Лисодєд,  І.Г.  Богатирьов  тощо. Проте  питання 
правового  закріплення  режиму  особливих  умов  в  уста-
новах  виконання  покарань  в  Україні  досі  вивчено  лише 
поверхово, в поєднанні з іншими питаннями кримінально-
виконавчого  права.  А  питання  режиму  особливих  умов 
в  установах  виконання  покарань  під  час  епідемії  вірусу 
COVID-19 узагалі є новим та недослідженим.

Мета статті. Охарактеризувати інститут режиму осо-
бливих умов в установах виконання покарань відповідно 
до  українського  та  іноземного  законодавства,  проана-
лізувати  ситуацію,  яка  складається  в  УВП  різних  країн 
у зв’язку з поширенням епідемії COVID-19, виокремити 
заходи, які можна впровадити у вітчизняне кримінально-
виконавче законодавство задля запобігання складній епі-
деміологічній ситуації.

Виклад основного матеріалу.  Важливим  засобом 
забезпечення  порядку  в  УВП  є  режим  особливих  умов. 
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Цей інститут в юридичній літературі ще не знайшов широ-
кого  висвітлення. Публікації  з  цієї  теми майже  відсутні. 
Варто  також  зауважити,  що  як  і  у  Виправно-трудовому 
кодексі України 1971 року, так і в чинному законодавстві 
не розкривається поняття «режим особливих умов».

Науковці  пропонують  під  режимом  особливих  умов 
розуміти визначений законом тимчасовий порядок функ-
ціонування  установи  кримінально-виконавчої  системи, 
викликаний введенням в районі дислокації установи над-
звичайного, особливого чи військового стану під час сти-
хійних  лих,  епідемій,  епізоотій,  великих  осередків  заго-
рянь, великих аварій систем життєзабезпечення, масових 
заворушень, непокори засуджених або за наявності реаль-
ної загрози збройного нападу на установу виконання пока-
рань [3, с. 33]. Ще у статті 81 Модельного КВК поняття 
цього  режиму  ототожнюється  із  заходами,  застосовува-
ними при його введенні. Навряд чи такий варіант можна 
вважати правильним. Режим особливих умов як правовий 
інститут  значно  ширше  заходів,  якими  він  супроводжу-
ється.  Формулювання  дефініції  поняття  цього  інституту 
є вкрай важливим завданням, адже в ньому повинні зна-
йти відображення всі об’єктивні критерії, за якими можна 
оцінити ситуацію для прийняття правильного рішення про 
введення чи не введення досліджуваного режиму [2, с. 8].

У чинному українському законодавстві він регламенто-
ваний статтею 105 КВК України [15], яка встановлює, що 
у разі стихійного лиха, епідемій, аварій важливих для жит-
тєзабезпечення систем, масових заворушень, проявів гру-
пової непокори засуджених або в разі виникнення реаль-
ної  загрози збройного нападу на колонію чи у  зв’язку  із 
введенням надзвичайного чи воєнного стану в області роз-
ташування колонії посилюється охорона, нагляд  за  засу-
дженими, здійснюються інші додаткові режимні заходи.

Про  запровадження  режиму  особливих  умов  в  уста-
новах  виконання  покарань  невідкладно  інформується 
Міністр  юстиції  України.  У  таких  випадках  в  органах 
й установах виконання покарань може бути введено поси-
лений варіант несення служби, який визначається началь-
ником  Адміністрації  Державної  кримінально-виконавчої 
служби України (далі – ДКВС України) строком до 30 діб; 
начальниками  міжрегіональних  управлінь  –  строком  до 
10 діб; начальником установи з негайним повідомленням 
зазначених посадових осіб – на строк не більше 3 діб [18].

Заходи, передбачені  статтею 105 КВК України,  спря-
мовуються на забезпечення дотримання режиму в період 
різних  ситуацій,  які  мають  характер  надзвичайних. 
Ч. 1 ст. 105 КВК України встановлює вичерпне коло обста-
вин, за яких у колоніях може вводитись режим особливих 
умов [1, с. 93].

На  час  введення  зазначеного  режиму  може  бути 
обмежена  низка  конституційних  прав  і  свобод  громадян 
(як  засуджених,  так  і  працівників,  рідних  засуджених 
та інших осіб). У разі запровадження в установі виконання 
покарань режиму особливих умов побачення можуть бути 
тимчасово  відмінені,  представникам  ЗМІ  відмовляють 
у наданні спеціального дозволу на відвідування установи. 
Час, протягом якого засудженим не надавалися побачення 
у зв’язку з карантином, стихійним лихом або переведен-
ням УВП на режим особливих умов, зараховується в строк, 
після закінчення якого засуджені можуть їх отримати [18].

На  період  дії  режиму  особливих  умов  посилюється 
охорона колонії, нагляд за засудженими та здійснюються 
інші додаткові режимні заходи, зокрема: встановлюється 
особливий порядок  допуску на  об’єкти,  змінюється  роз-
порядок  дня,  обмежується  діяльність  виробничих,  кому-
нально-побутових,  медико-санітарних  служб,  скасову-
ються  культурно-просвітницькі  та  інші  масові  заходи, 
здійснюється загальний обшук УВП на наявність заборо-
нених  предметів;  відбувається  переведення  засуджених 
негативної  спрямованості,  які  є  лідерами  та  підбурюва-
чами  на  протиправні  дії,  до  інших  установ;  евакуація 

всіх  засуджених;  обмежуються  деякі  права  ув’язнених 
[4, с. 22].

Обсяг  прав,  які  можуть  обмежуватись,  та  комплекс 
здійснюваних заходів у зв’язку із введенням режиму осо-
бливих  умов  мають  певну  специфіку  в  різних  країнах. 
Тому  необхідним  є  вивчення  досвіду  правового  закрі-
плення відповідного режиму в тих державах, які пов’язані 
з  Україною  спільним  минулим  (наприклад,  Республіки 
Білорусь та Російської Федерації).

Основними завданнями режиму особливих умов у цих 
країнах є: повернення установи до нормальної життєдіяль-
ності, припинення протиправних дій із боку засуджених, 
гарантування  безпеки  персоналу  установи,  засуджених, 
осіб, які проживають на прилеглій до установи території, а 
також ліквідація наслідків стихійних лих, катастроф, ава-
рій і пожеж [19, с. 57].

Перша  частина  статті  всіх  без  винятку  розглянутих 
кодексів містить різні підстави введення досліджуваного 
режиму. Так, ч. 1 ст. 76 КВК Республіки Білорусь зазна-
чає, що  він може  бути  введений  у  разі  стихійного  лиха, 
групових відмов засуджених від праці, прийому їжі, іншої 
непокори, а також групових дій, які грубо порушують вну-
трішній розпорядок [21, с. 74].

У статті 85 КВК Російської Федерації [14] вказано, що 
у разі стихійного лиха, введення в області розташування 
виправної  установи  надзвичайного  або  воєнного  стану, 
під  час  масових  заворушень,  а  також  під  час  групової 
непокори засуджених у виправній установі може бути вве-
дено режим особливих умов. 

Під  час  визначення  кола  прав,  які  підлягають  обме-
женню  або  призупиненню  під  час  дії  розглядуваного 
режиму, законодавці Республіки Білорусь у ч. 2 ст. 76 КВК 
своєї країни визначили, що начальник виправної установи 
має  право:  призупинити  відправку  листів  засуджених 
і вручення присланих листів, за винятком тих, які направ-
ляються у прокуратуру й інші державні органи, вручення 
присланих посилок, бандеролей, прийом передач, надання 
побачень, продаж продуктів харчування  і предметів пер-
шої необхідності; обмежити пересування в межах житло-
вої  й  виробничої  зон;  скасувати  або  обмежити  вихід  чи 
вивезення засуджених за межі установи;  заборонити або 
обмежити відвідування установи представниками громад-
ських об’єднань, релігійних організацій і засобів масової 
інформації;  заборонити  проведення  масових  культурно-
освітніх,  фізкультурно-спортивних  заходів;  ізолювати 
в  межах  цієї  установи  або  перевести  до  інших  установ 
засуджених, які організують групові протиправні дії, або 
провокують  чи  підбурюють  до  них,  або  беруть  активну 
участь  у  них;  встановити  в  установі  посилений  варіант 
охорони й нагляду [21, c. 74–75].

КВК Російської Федерації встановлює, що у період дії 
режиму  особливих  умов  у  виправній  установі  можливе: 
припинення  здійснення  деяких  прав  засуджених  (при-
дбання продуктів харчування і предметів першої необхід-
ності, літератури й письмового приладдя, побачення, лис-
тування, телефонні розмови, одержання посилок, передач, 
прогулянки,  перегляд  кінофільмів  і  телепередач,  пересу-
вання  без  конвою  або  супроводу  тощо);  введення  поси-
леного  варіанту  охорони  та  нагляду;  введення  особли-
вого порядку допуску на об’єкти;  зміна розпорядку дня; 
обмеження  діяльності  виробничих,  комунально-побуто-
вих,  культурно-просвітніх  та  інших  служб,  за  винятком 
медико-санітарних[14].

Цікаво, що за українським законодавством у разі вве-
дення режиму особливих умов в УВП передбачено фак-
тично  тільки  обмеження  в  отриманні  посилок  (передач) 
і  бандеролей,  а  також зазначено, що не надаються поба-
чення  й  телефонні  розмови. Водночас КВК  інших  країн 
поряд із зазначеними заходами передбачають ще можли-
вість під час введення режиму особливих умов обмеження 
листування,  придбання  продуктів,  прогулянки  та  інше. 
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Навряд  такий  стан  справ  є  результатом  гуманістичного 
спрямування  українського  законодавства,  скоріше  це 
банальне  упущення,  яке має  бути  своєчасно  виправлено 
[2, с. 9].

Наразі  у  світі  склалася  складна  ситуація:  пандемія 
COVID-19 зачепила майже всю земну кулю й кожна країна 
намагається боротись із розповсюдженням хвороби. Всес-
вітня організація охорони здоров’я оголосила новий вірус, 
який виявили в Китаї, надзвичайною ситуацією у всьому 
світі. Таке рішення ухвалили на засіданні надзвичайного 
комітету організації 31 січня 2020 року.

Поки  надзвичайну  ситуацію,  карантин  та  обмеж-
увальні  заходи  вводять  одна  за  одною країни  світу,  най-
більш незахищеною категорією  громадян на  тлі  епідемії 
коронавірусу  виявляються  ув’язнені.  З  одного  боку,  на 
сьогодні  є  всі  підстави  для  введення  режиму  особливих 
умов, адже новими осередками COVID-19 можуть вияви-
тись установи виконання покарань, якщо вчасно не вжити 
належних заходів. Проте, з іншого боку, виникає питання, 
чи достатньо ефективним буде такий правовий механізм 
та його заходи, передбачені українським законодавством. 
Тому пропонуємо дослідити досвід деяких держав у цьому 
напрямі у зв’язку з епідемічною ситуацією.

На  нашу  думку,  доцільно  розпочати  із  країни,  де 
вперше було виявлено новий вірус COVID-19 у середині 
грудня 2019 року. Уже 21 лютого 2020 року влада Китаю 
заявила про велику кількість випадків зараження корона-
вірусом  у  тюрмах  трьох  провінцій.  Провінція Хубей,  де 
вірус з’явився в кінці минулого року, повідомила, що в її 
в’язницях  зареєстрований  271  випадок  захворювання,  із 
них 230 випадків – в одній установі, Уханьській жіночій 
в’язниці, а 41 – у в’язниці Шаян Ханьцзін [13].

Тести у в’язниці у східній провінції Шаньдун показали, 
що  207  із  2077  в’язнів  і  співробітників  інфіковані. Усіх, 
у  кого  був  підтверджений  діагноз,  ізолювали  й  почали 
лікувати. У  зв’язку  з  інцидентом  із  посад  зняли  кількох 
партійних чиновників і керівництво в’язниці. Також було 
доручено  створити  спеціальну  лікарню,  виділити  необ-
хідне обладнання, мобілізувати експертів і створити групу 
з лікування захворювання, а також провести обстеження 
всіх,  хто  працює  або  перебуває  у  в’язниці  [8].  В  іншій 
в’язниці, у провінції Чжецзян, виявлено 34 випадки захво-
рювання.  Спалахи  в  УВП  ще  раз  підтвердили  високу 
здатність вірусу передаватись у замкнутих просторах, як 
це раніше сталось  із пришвартованим в Японії круїзним 
лайнером Diamond Princess.

В  Італії  8–9  березня  2020  року  спалахнули  бунти 
у  трьох  десятках  вязниць.  Їх  причиною  стала  забо-
рона побачень в’язнів  із родичами у  зв’язку  з  епідемією 
COVID-19. Їм дозволили зв’язуватись із рідними за теле-
фоном чи іншими дистанційними способами, але це їх не 
вгамувало.  Від  Неаполя  до  Александрії  в’язні  підпалю-
вали камери, захоплювали в заручники охоронців і навіть 
намагались  утекти  [5].  Найбільші  заворушення  проко-
тилися  в’язницею  північного  міста  Модена,  де  близько 
60 осіб влаштували пожежу, щоб спробувати втекти, після 
чого  захопили  будівлю,  включно  з  лазаретом.  Під  час 
бунту постраждали троє співробітників в’язниці й семеро 
медиків, загинуло семеро в’язнів [11].

Тим  часом  Іран  тимчасово  звільнив  близько  85  тис. 
в’язнів, намагаючись зупинити стрімке поширення коро-
навірусу COVID-19 у переповнених тюрмах. Про це зая-
вив  представник  судової  влади  держави  Голамхоссейн 
Есмаїлі, повідомляє Reuters [24].

«Близько  50%  звільнених  є  в’язнями,  пов’язаними 
з безпекою... Також у в’язницях ми вживали  запобіжних 
заходів для протидії спалаху», – сказав речник. Водночас 
він не уточнив, коли звільненим доведеться повернутись 
до в’язниці. За його словами, «відпустка» була дана тим 
ув’язненим,  у  яких  аналізи  не  виявили  захворювання 
COVID-19 і які внесли за себе заставу. В їх число не вхо-

дять засуджені, які представляють особливу небезпеку, а 
також ті, чий строк відбування покарання перевищує п’ять 
років.  Влада  зазначає,  що  звільнення  ув’язнених  продо-
вжиться,  якщо  це  не  становитиме  загрозу  для  безпеки 
суспільства [10].

Через  пандемію  коронавірусу  американські  в’язниці 
також випускають в’язнів – такі рішення доводиться ухва-
лювати  з  огляду  на  все  нові  й  нові  випадки  зараження 
у  в’язницях.  Мер  Нью-Йорка  Біл  де  Блазіо  заявив,  що 
формується список людей, яких варто звільнити – йдеться 
про  ув’язнених  за  незначні  злочини,  а  також  про  групи 
людей,  які  є  найбільш  уразливими  для  захворювання. 
Випадки інфікування виявлені у в’язниці на острові Рай-
керс, тюрмі «Сінг-Сінг». У Лос-Анджелесі впродовж двох 
тижнів звільнили близько 600 людей, в окрузі Каягоґа, що 
в штаті Огайо, на свободу так само вийшли кілька сотень 
ув’язнених [22].

17 березня 2020 року міністр юстиції Франції Ніколь 
Беллубе  оголосила  про  припинення  побачень  щонай-
менше  на  15  днів  у  зв’язку  з  карантинними  заходами, 
введеними  у  країні  через  коронавірус.  Крім  того,  почи-
наючи з 18 березня, у всіх французьких в’язницях закри-
лись  бібліотеки  й  робочі  майстерні,  припинені  освітні 
програми.  Натомість,  у  камерах  зробили  безкоштовним 
перегляд  телебачення.  Міністр  також  пообіцяла,  що  із 
23 березня кожен ув’язнений отримає 40  євро на місяць 
на  дзвінки  сім’ї.  Ця  сума,  як  зазначає  Агентство Франс 
Прес,  дозволить  протягом  11  годин  дзвонити  на  стаціо-
нарні номери або 5 годин – на мобільні. Місцеві правоза-
хисники, а також представники французької судової сис-
теми закликали тимчасово звільнити частину ув’язнених 
із  переповнених  французьких  в’язниць,  «щоб  уникнути 
санітарної кризи» [9].

У Гонконзі, США й Росії ув’язнених почали залучати 
до виробництва медичних масок і санітайзерів. Губерна-
тор штату  Нью-Йорк  Ендрю Куомо  оголосив,  що  в’язні 
братимуть  участь  у  виробництві  рідких  антисептиків, 
що, на його думку, дозволить стримати зростання цін на 
подібні препарати  [12]. Влада  Іспанії  тимчасово  закрила 
виправні  установи  країни  на  вхід  і  вихід.  Крім  того,  на 
деякий час припиняються переведення ув’язнених в інші 
виправні  установи.  Скасовуються  також  усі  хірургічні 
операції,  заплановані  для  арештантів,  за  винятком  жит-
тєво необхідних [7].

У  Російській Федерації  через  епідемію  COVID-19  
Федеральна  служба  виконання  покарань  (ФСВП) 
з  18  березня  заборонила  ув’язненим  тривалі  та  коротко-
строкові побачення, а також пообіцяла, що якщо в коло-
ніях з’являться хворі, їх госпіталізують у звичайні лікарні. 
Правозахисники,  зі  свого  боку,  закликають  відпустити 
обвинувачених у нетяжких злочинах, щоб знизити ризик 
поширення  вірусу,  як  це  вже  зробили  в  Ірані  і  в  деяких 
штатах США [23]. На запит російського видання «Меді-
азона»  у  ФСВП  відповіли,  що  «з  метою  недопущення 
випадків  занесення  й  поширення  захворювань  <...>  реа-
лізується комплекс санітарно-протиепідемічних, зокрема, 
обмежувальних  заходів».  Які  саме  заходи  вживаються, 
у відомстві не уточнили [12].

Серед тюремного населення України жодного випадку 
коронавірусу наразі не виявлено, але працівники Державної 
кримінально-виконавчої служби щодня та в повній готов-
ності працюють на запобігання проникненню COVID-19 на 
території установ ДКВС. На цьому наголосила  заступник 
Міністра  юстиції  Олена  Висоцька.  Вона  зауважила,  що 
Департамент із виконання кримінальних покарань спільно 
із Центром охорони здоров’я ДКВС розробив план проти-
епідемічних  заходів  щодо  запобігання  занесенню  вірусу 
в установи виконання покарань (далі – План) [17].

«Відповідно до цього Плану,  із 13 березня 2020 року 
в  установах  виконання  покарань  введено  заборону  від-
відувань,  окрім  адвокатів,  працівників  правоохоронних  
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органів та суду, а на прогулянку пускають тільки із сусі-
дами  по  камері  з  метою  непоширення  коронавірусу. 
Медичними працівниками проводиться щоденний темпе-
ратурний  скринінг безконтактними  інфрачервоними  тер-
мометрами щодо виявлення простудних захворювань пер-
соналу ДКВС,  відвідувачів  установ,  засуджених  та  осіб, 
узятих під варту», – повідомила Олена Висоцька [6].

За  словами  заступника  Міністра,  у  закладах  прово-
диться регулярна дезінфекція та наскрізне провітрювання 
приміщень.  Також  визначені  приміщення  для  тимчасо-
вої  ізоляції  осіб  із  симптомами  коронавірусної  хвороби. 
«Також  щодня  на  пропускних  пунктах  перевіряється 
персонал  –  і,  якщо  є  будь-які  симптоми,  які  вказують, 
що особа може бути хворою, її не допускають до роботи. 
Перевіряють обов’язково й осіб, яких, за рішенням суду, 
поміщають під варту. Їх відправляють на 14денний каран-
тин», – сказала Висоцька [20].

Під час виявлення хворого на COVID-19 та при виник-
ненні  спалаху  цього  захворювання  затверджено  такий 
алгоритм: підозра – ізоляція і симптоматичне лікування – 
повідомлення в лабораторні центри – при підтвердженні 
COVID-19 та/або важкому стані хворого – госпіталізація 
в найближчий заклад охорони здоров’я МОЗ, визначений 
для надання медичної допомоги за територіальним прин-
ципом.

На  жаль,  в  умовах  пандемії  коронавірусу  ув’язнені 
перебувають у групі ризику: в них часто буває знижений 
імунітет,  вони  не  мають  можливості  «самоізолюватись» 
і  дотримуватись «соціальної дистанції». На нашу думку, 
обмеження  на  побачення  з  родичами  не  вирішать  про-
блему: ув’язнених відвідують адвокати і слідчі, а контакти 
співробітників УВП за межами цих установ ніяк не контр-
олюються. Епідеміологи США закликають тимчасово від-
пустити  частину  засуджених,  які  не  становлять  загрози 
для  суспільства.  Із  такими  ж  закликами  звертаються  до 
Всесвітньої організації охорони здоров’я та Ради Європи 
численні європейські правозахисні організації.

Окрім  прийнятого Плану,  який містить  приблизний 
перелік  протиепідемічних  заходів  щодо  запобігання 
COVID-19  в  УВП,  до  цієї  проблематики  звертається 
колишній  перший  заступник  начальника  Адміністрації 
ДКВС України Володимир Мелюхов. Він критикує без-
діяльність Міністерства юстиції України та звертає увагу 

на наявні проблеми. По-перше, УВК досі не забезпечено 
достатньою  кількістю  медичних  масок,  гумових  рука-
вичок  та  дезінфікуючих  засобів.  По-друге,  медичний 
персонал  усіх  установ  виконання  покарань  необхідно 
забезпечити костюмами бактеріального захисту та рес-
піраторами відповідної  якості  та  в  достатній кількості. 
По-третє,  в  умовах  заборони  руху  громадського  тран-
спорту  потрібно  виділити  кошти  працівникам  ДКВС, 
щоб вони могли дістатися своїх місць роботи, збільшити 
їм заробітну плату. По-четверте, треба припинити виїзди 
ув’язнених зі слідчих ізоляторів до судів. Усі засідання 
проводити  в  режимі  відеоконференції.  Негативним 
моментом є  те, що такі  заходи необхідно було вводити 
негайно і вже давно [16].

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що 
наразі кримінально-виконавча система не готова до коро-
навірусу. На тлі ситуації в інших країнах потрібно негайно 
вжити всіх можливих заходів задля попередження та запо-
бігання поширенню епідемії до установ виконання пока-
рань, інакше це призведе до великої кількості жертв.

Так  само  й  інститут  режиму  особливих  умов  потре-
бує вдосконалення. Варто сформулювати поняття режиму 
особливих  умов,  його  цілі  й  завдання,  уточнити  перелік 
обмежуваних прав засуджених та заходів під час введення 
такого  режиму.  Епідеміологічна  ситуація,  яка  склалась 
у  світі  у  зв’язку  з  пандемією COVID-19,  яскраво  вказує 
нам на недоліки закріплення можливих заходів реагування 
на  події  в  установах  виконання  покарань. Аналіз  право-
вих  положень,  а  також  дослідження  іноземного  досвіду 
демонструє,  що  наявних  наразі  правових  інструментів 
недостатньо та введення режиму особливих умов із його 
можливостями не є результативним.

Ефективність цього інституту полягає не в його статич-
ному закріпленні, а в дієвих заходах, які потрібно засто-
совувати в нинішній ситуації. З одного боку, наявних на 
законодавчому рівні заходів недостатньо, їх перелік треба 
розширювати  та  вчасно  внести  зміни  до  кримінально-
виконавчого законодавства. Проте, з іншого боку, дієвість 
таких  заходів  проявляється  не  в  їх  існуванні  на  законо-
давчому рівні, а у своєчасному їх застосуванні. Треба вже 
зараз  реалізовувати  законодавчі  приписи  та  здійснювати 
конкретні кроки на практиці, адже від цього в подальшому 
залежить життя та здоров’я багатьох людей.
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У статті аналізується склад злочину екоциду та його концептуальна спорідненість із визнанням права на здорове й безпечне довкілля 
ключовим компонентом прав людства, іманентно пов’язаних із правами людини третього покоління. Дослідження представляє огляд 
ключових проблем визнання екоциду як міжнародного злочину, що підлягає юрисдикції Римського статуту Міжнародного кримінального 
суду. Наголошено на прогресивності української законодавчої бази в цьому питанні у зв’язку із криміналізацією на національному рівні 
найбільш суспільно небезпечних злочинів.

Автори звертаються до актуальних проблем законодавчої конструкції складу екоциду в національному кримінальному праві, пов’язаних 
із моментом закінчення зазначеного злочину, аналізують нагальні практичні труднощі реалізації притягнення до кримінальної відповідаль-
ності за вчинений злочин, досліджують сутність та особливості злочинного посягання на об’єкт злочину та характер і масштабність його 
суспільно небезпечних наслідків, які враховуються у кримінально-правовій кваліфікації. У цьому аспекті викладено концепцію щодо роз-
межування злочину за ст. 441 Кримінального кодексу України зі злочинами проти основ національної безпеки та злочинів проти довкілля. 
Незважаючи на серйозність наслідків екоциду, нинішній комплексний захист довкілля й безпосередньо основоположних прав людини, а 
також практика притягнення до кримінальної відповідальності занадто слабка, щоб ефективно запобігати вчиненню екоциду.

У науковій статті всебічно розглянуто практичну реалізацію (за ст. 441 Кримінального кодексу України) мети протидії екологічній 
злочинності та можливості притягнення винних до кримінальної відповідальності. Для підвищення ефективності превентивної функції 
екоциду авторами запропоновані такі напрями її вдосконалення як детальна регламентація об’єктивної сторони складу злочину та під-
вищення обізнаності правоохоронних органів у сфері екології та екологічних злочинів. Суттєвий наголос у роботі здійснюється на важли-
вості солідарних зусиль людства у протидії глобальним екологічним загрозам та пропонуються шляхи розвитку правового екоактивізму.

Ключові слова: екоцид, злочини проти миру та безпеки людства, права людини, права людства, право на здорове довкілля, еколо-
гічна безпека.

The article examines contemporary facets of the legal construction of ecocide ranging from a conceptual form to its substantive scope.  
The importance of the topic emanates from the state-recognized right to a safe and healthy environment as a key component of the third 
generation of human rights. Therefore, the research provides a review of the main issues concerning the international recognition of ecocide as a 
subject to the jurisdiction of the Rome Statute of International Criminal Court and emphasizes on advanced Ukrainian legislation in this direction.

The authors address the disputes about the legal construction of ecocide in national criminal law, which involve the moment of crime 
commitment, the obstacles towards the infliction of punishment, etc. In this regard, the research reflects the controversial scientific approaches to 
the qualification of this crime and analyzes their efficiency in the practical field. Also, the article gives a comprehensive and clear idea of the object 
of the crime, the scale and attributes of socially harmful consequences, which are essential to acknowledge during criminal proceedings. With the 
purpose of correct qualification of ecocide, the authors address the concept of differentiation between crimes against peace, security of mankind 
and international legal order and the crimes against national security and the crimes against the environment. Ultimately, the distinguishing 
features allow avoiding mistakes during criminal proceedings.

Accordingly, the issue of applying Article 441 of the Criminal Code of Ukraine is analyzed by the authors in terms of punishment of criminals 
conducting ecocide. Attention is drawn to the fact of incapability of criminal law tools to prevent companies from large-scale pollution of the 
environment. Altogether, the article draws a conclusion about respectively inefficient prevention of ecocide in Ukraine despite of quite consistent 
legislation in this sphere. 

In general, the authors put significant emphasis on the urgency of solidary efforts made by humanity in order to counteract to global ecological 
threats and suggest ways for the development of environmental activism.

Key words: ecocide, crimes against peace and security of mankind, human rights, right to a healthy environment, ecological safety.

Постановка проблеми. Із  кожним  роком  питання 
екологічної безпеки набуває все більшої значущості. Еко-
логічна  криза,  збільшення  кількості  екологічних  ката-
строф,  поширення  епідемій  та  пандемії,  оголошення 
ООН  надзвичайної  кліматичної  ситуації  загострюють 
значення  правових  відповідей  та  інструментів  протидії 
глобальним  загрозам.  Екологічні  проблеми  стають  все 
більш помітними й  негативно  впливають  на  всі  сектори 
життя людства. Нерозвинена екологічна свідомість насе-
лення планети веде до незворотного пошкодження сере-
довища  проживання  землян.  Особливої  уваги  в  цьому 
аспекті  потребують  різноманітні  прояви  протидії  еколо-
гічній  злочинності,  зокрема,  промисловому  й  хімічному 

забрудненню  повітря,  землі  й  вод,  масовому  знищенню 
рослинного  і  тваринного  світу,  які  загрожують  безпеці 
існування екосистеми планети Земля як середовища існу-
вання  людини.  У  цій  ситуації  злочин  екоциду  потребує 
аналізу як  із боку міжнародного співробітництва держав 
щодо об’єднання зусиль у боротьбі за зменшення масшта-
бів екологічного лиха, так і національних зусиль із питань 
ефективного  функціонування  кримінально-правових 
механізмів протидії найтяжчим злочинам проти екологіч-
ної безпеки людства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науково-
теоретичний та практичний фундамент досліджень у назва-
ній  сфері  формується  завдяки  працям  таких  вітчизняних 
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науковців як І. Іванків, С. Мохончук, М. Куцевич, А. Кли-
мосюк, О. Дудоров та багато  інших. Доробок зарубіжних 
фахівців із цієї проблематики представлений у досліджен-
нях Дж. Нікель, К. Ламас, Р. Уайт, П. Хіггінс, Д. Шелтон 
тощо.

Мета статті – дослідження злочину екоциду з ураху-
ванням  концепту  прав  людини,  зокрема  концепту  «тре-
тього покоління прав людини»; визначення правової при-
роди  злочину  екоциду, його позиції  серед  інших  складів 
злочинів;  ефективності  поданого  кримінально-правового 
інструменту  як  на  національному  рівні,  так  і  в  міжна-
родному правовому полі, його спроможності  виконувати 
завдання протидії злочинності та потенційних можливос-
тей у цьому плані.

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі тех-
нологічного  та  промислового  розвитку  особливої  уваги 
потребує  екологічна  криза,  спричинена  масовим  забруд-
ненням  навколишнього  середовища.  Таке  забруднення 
є наслідком протиправної діяльності здебільшого великих 
промислових  компаній,  а  також  відсутністю  активного 
втручання  держави  задля  перешкоджання  такій  діяль-
ності.  Початком  для  виходу  з  екокризи  й  розвитку  пра-
вових  інструментів для цього є висновок про доречність 
виділення  особливих прав  людини  третього  покоління  – 
прав людства. Українська дослідниця І. Іванків пропонує 
визнавати людство суб’єктом обраних прав третього поко-
ління,  а  саме  права  на  мир,  права  на  здорове  довкілля, 
права на сталий розвиток. Слушними виглядають такі мір-
кування науковиці, за якими загальною особливістю люд-
ства як суб’єкта є об’єднання всіх людей навколо глобаль-
них  проблем,  а  не  створення  нових  зайвих  поділів  прав 
людини в межах певних класифікацій. І. Іванків визначає 
п’ять відмінних ознак, які характеризують права людства, 
зокрема право на здорове довкілля:

1)  суб’єктом цих прав є людство;
2)  вони іманентно пов’язані із правами людини;
3)  неможливо реально забезпечити права людства для 

особи без гарантування їх реалізації для всіх;
4)  екстратериторіальність цих прав;
5)  належність  цих  прав  різним  поколінням  людства 

[1, с. 61].
У  світлі поданої  концепції  право людства на  здорове 

довкілля,  основний  зміст  якого  полягає  у  спрямованості 
на  забезпечення  гідного  життя  кожної  людини,  цілком 
уписується в національний конституційний контекст. Вод-
ночас порушення права на безпечне для життя і здоров’я 
довкілля,  закріплене  у  ст.  50 Конституції України,  являє 
собою  не  тільки  безпосередні  акти  насильства  стосовно 
окремих  людей,  а  й  акти  створення  загрози  людській 
безпеці  в  цілому,  спричинені  промисловою  діяльністю, 
забрудненням  навколишнього  середовища  стічними 
водами та промисловими відходами [2, с. 284]. Відповідно 
до цього, право на безпечне для життя і здоров’я довкілля 
повинне забезпечуватись шляхом дотримання індивідами 
(з  виходом  на  солідарну  відповідальність  усього  люд-
ства), корпораціями та державою негативних зобов’язань 
утримуватися  від  дій,  які  можуть  спричинити  чи  ство-
рити  загрозу  спричинення  небезпеки  людському  життю 
та  здоров’ю.  Водночас,  з  боку  позитивних  зобов’язань 
держава повинна створити систему протидії таким загро-
зам  шляхом  притягнення  до  відповідальності,  зокрема 
і кримінальної, тих суб’єктів, які своєю діяльністю масово 
забруднюють довкілля, наражаючи людство на небезпеку. 
Окрім держав, важливими гравцями в цьому секторі ста-
ють також недержавні  актори,  великий бізнес,  глобальні 
корпорації.

Світова юридична практика має досвід протидії про-
мисловим  гігантам,  що  підтверджується,  наприклад, 
такою «гучною» справою, як Tennant vs. DuPont у США, 
а також рішеннями ЄСПЛ у справах Guerra and Others v. 
Italy (1998), Tatar v. Romania (2009) тощо. Незважаючи на 

те, що правосуддя в цих питаннях здебільшого сконцен-
троване  в  цивільно-правовій  площині,  постає  нагальна 
необхідність  приведення  в  дію  також  і  норм  криміналь-
ного  права,  які  би  стримували  порушників  від  спричи-
нення екологічних катастроф.

Однією  з  перспективних  норм,  яка  потребує  погли-
бленого  дослідження  в  цьому  аспекті,  є  склад  злочину 
екоциду. В Україні відповідальність за цей злочин перед-
бачена ст. 441 Кримінального кодексу  (далі – КК). Уста-
новлення покарання за екоцид є одним із правових засо-
бів  виконання  обов’язку  держави  щодо  гарантування 
екологічної  безпеки  й  підтримання  екологічної  рівно-
ваги, передбаченої ст. 16 Конституції України [3]. За такої 
умови криміналізація масового забруднення довкілля ціл-
ком відповідає завданню Кримінального кодексу України 
стосовно правового забезпечення охорони довкілля, забез-
печення миру й безпеки людства (ч. 1 ст. 1 КК).

Український  законодавець у  ст.  441 КК описує  склад 
цього  злочину  як  масове  знищення  рослинного  або  тва-
ринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів, 
а  також  учинення  інших  дій,  котрі  можуть  спричинити 
екологічну  катастрофу  [4].  А  проте  варто  зазначити, що 
українська  фахова  література  з  питань  екобезпеки  при-
діляє  недостатню  увагу  аналізу  екоциду,  характеристиці 
його окремих елементів та злочину в цілому.

Згідно  з  Кембриджським  словником,  «екоцид»  роз-
глядається як знищення природного навколишнього сере-
довища або заподіяння значної шкоди довкіллю [5]. Слово 
«екоцид»  складається  з  грецької  основи  οικος  –  «дім», 
і латинської caedo – «вбивати»; отже, екоцид – це умисне 
нанесення  навколишньому природному  середовищу  зна-
чної і довготривалої шкоди, що зі свого боку створює без-
посередню загрозу життю і здоров’ю людини [6].

Дослідник  Р. Уайт  зазначав, що  екоцид  –  це  переду-
сім деградація та руйнування екосистеми як із природних, 
так і з антропогенних причин, що так само завдає шкоду 
й тягне настання негативних наслідків для всього живого 
[7, с. 101]. У цьому аспекті він акцентував увагу на тому, 
що саме антропогенні причини є підставою для криміна-
лізації таких діянь й окреслення  їх як певного виду зло-
чинності.

Всесвітньо відома адвокатка П. Хіггінс, яка присвятила 
значну частину свого життя екологічному правозахисному 
руху та впровадженню поняття екоциду до міжнародного 
кримінального  права,  пропонувала  розуміти  під  екоци-
дом «активні дії  чи бездіяльність,  вчинені  в мирний або 
воєнний час будь-якою вповноваженою особою в межах 
певної держави, корпорації чи будь-якої іншої організації, 
які сприяють спричиненню серйозних екологічних, кліма-
тичних чи культурних утрат».

Отже,  екоцид – це  дії,  які  насамперед  спрямовані  на 
масштабне  знищення  екосистеми  певної  території,  що 
у  такий  спосіб  порушують  нормальне  і  здорове  прожи-
вання населення [8, с. 2].

Термін  «екоцид»  з’явився  наприкінці  1960-х  рр. 
у  відповідь  на  негативний  вплив  на  навколишнє  сере-
довище  під  час  В’єтнамської  війни.  Із  1970-х  рр.  росла 
підтримка  урядів  й  Організації  Об’єднаних  Націй,  гро-
мадських  об’єднань  щодо  включення  екоциду  до  пере-
ліку  міжнародних  злочинів,  передбачених  у  Римському 
статуті Міжнародного кримінального суду (далі – МКС), 
який  розроблявся. Проте  в  підсумку  екоцид  був  вилуче-
ний із фінальної версії документу, оскільки оспорювався 
деякими державами-учасницями.

Наразі  у Статуті МКС  виокремлено  чотири  злочини, 
які  підпадають  під  юрисдикцію  Суду:  геноцид,  злочини 
проти  людяності,  воєнні  злочини  та  злочини  агресії. 
Проте  на  початку  2000-х  рр.  з’явився  рух  за  включення 
екоциду до даного переліку. У 2010 р. П. Хіггінс  запро-
понувала поправку до Римського статуту з метою перед-
бачення  в  ньому  злочину  «екоциду»,  звертаючи  увагу,  
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що таке діяння є злочином проти людяності, веде до зни-
ження  якості  життя,  масштабного  погіршення  здоров’я 
й добробуту населення.

Нині  тривають  дві  великі  міжнародні  кампанії  “End 
Ecocide”  та  “Eradicating  Ecocide”,  спрямовані  на  під-
тримку руху за включення екоциду до Римського статуту. 
Таку вимогу міжнародна  спільнота обґрунтовує  тим, що 
введення «екоциду» до Римського статуту підвищить сту-
пінь караності цього діяння до такого рівня, що створить 
глобальний  обов’язок  держав-учасниць  запобігати  вчи-
ненню масштабних екологічних злочинів, котрі зачіпають 
права людства.

Дійсно, криміналізація злочину на міжнародному рівні 
є доволі складним процесом через певні політичні та тех-
нічні  причини.  Неабияку  роль  відіграють  й  економічні 
фактори,  адже  промисловість  як  основний  забруднювач 
навколишнього  середовища  є  ядром  економіки  кожної 
країни, тому спротив економічних гігантів екоруху є зро-
зумілим [11, с. 75]. У цьому зв’язку переконання, що лише 
об’єднання  зусиль  та  підтримка  міжнародної  спільноти 
може пришвидшити процес унесення  змін до Римського 
статуту, є вкрай важливим.

Проте  тут  варто  зазначити  суттєвий  позитивний 
момент,  що,  незважаючи  на  відсутність  наразі  екоциду 
в Римському статуті, десять держав все ж таки включили 
цей злочин у своє національне законодавство, й серед цих 
держав – Україна. Вочевидь, це свідчить про те, що зако-
нодавча база для протидії екоциду в Україні знаходиться 
на доволі прогресивному рівні.

Досліджуючи склад злочину, передбачений ст. 441 КК 
України, варто звернути увагу на деякі ключові риси, які 
характеризують це діяння. Дискусійною є точка зору щодо 
того, яка конструкція складу злочину: це злочин із матері-
альним чи формальним складом? У цілому, в науці панує 
слушна  думка,  згідно  з  якою  екоцид  за  конструкцією 
складу злочину є злочином із матеріальним складом, тобто 
вважається  закінченим  із  моменту  настання  суспільно 
небезпечних  наслідків.  Водночас  важливо  підкреслити, 
що  згідно  з  особливостями  конструкції  об’єктивної  сто-
рони складу злочину, його суспільно небезпечні наслідки 
можуть  виражатися  не  тільки  в  заподіянні  екологічної 
катастрофи, а також й у створенні реальної загрози спри-
чинення екологічної катастрофи.

Водночас, у кримінально-правовій науці представлена 
думка,  що  екоцид  є  злочином  із  формальним  складом. 
Так,  С. Мохончук  зазначає, що  цей  злочин  є  «злочином 
із формальним складом, і його варто вважати закінченим 
із  моменту  вчинення  будь-якого  діяння,  передбаченого 
ст. 441 КК, що може спричинити екологічну катастрофу» 
[13, с. 135]. Вважаємо, що такий підхід має бути критично 
осмисленим,  адже  створення  небезпеки  є  специфічним 
різновидом  суспільно  небезпечних  наслідків,  за  якого 
«внаслідок учинення суспільно небезпечного діяння ство-
рюються такі умови, які за свого закономірного розвитку 
могли б заподіяти істотну шкоду для правоохоронюваного 
інтересу»,  й  ця  реальна  загроза  наслідків  є  видом  сус-
пільно небезпечних наслідків [12, с. 249].

Певні труднощі у кваліфікації діянь за ст. 441 КК вини-
кають й у  зв’язку  з  відсутністю вичерпного визначеного 
конкретного  переліку  діянь,  які  становлять  об’єктивний 
бік цього злочину. Водночас, такий прийом законодавчої 
техніки  виправдовується  швидкістю  науково-технічного 
прогресу,  зокрема  у  сфері  промисловості,  що  сприяє 
повсякчасному  виникненню  нових  факторів  впливу  на 
довкілля  [14,  с.  190].  У  такому  разі  ризики  виникнення 
ситуації,  за  якої  законодавство  не  встигатиме  за  посту-
пом  соціально-технічного  прогресу  й  не  пропонуватиме 
інструментів протидії екологічним атакам, мінімізуються.

Об’єктом  злочину,  передбаченого  ст.  441  КК,  тобто 
тими  суспільними  відносинами,  яким  безпосередньо 
заподіюється шкода, є екологічна безпека людства, тобто 

безпека  екосистеми  як  середовища  проживання  людини 
як такої. Це дозволяє відрізнити названий злочин від зло-
чинів,  передбачених  у  розділі  VIII  КК  «Злочини  проти 
довкілля»: родовим об’єктом останніх є суспільні відно-
сини у сфері охорони довкілля, котрі сприяють викорис-
танню,  збереженню  й  відтворенню  природних  ресурсів 
і  запобігають  та  усувають  негативний  вплив  діяльності 
людини на навколишнє середовище, проте не характери-
зуються масштабним характером  глобальних  загроз  еко-
безпеці людства в цілому, які атакують право людства на 
здорове довкілля.

Суспільно небезпечні наслідки як ознака об’єктивної 
сторони  екоциду  також  потребують  особливої  уваги 
дослідників. Наприклад, М. Куцевич пропонує  градацію 
ступенів  заподіяння  шкоди  навколишньому  середовищу 
на  обширну,  довготривалу  та  суттєву.  На  його  думку, 
«обширною» вважається шкода, що захоплює район, пло-
щею декілька сотень квадратних кілометрів; «довготрива-
лою»  –  триває  кілька місяців  чи  приблизно  сезон;  «сут-
тєвою» – спричиняє суттєве чи значне порушення, завдає 
шкоди  людському  життю,  природним  та  економічним 
ресурсам чи іншим матеріальним цінностям» [15]. Інакше 
кажучи, кожен наступний рівень  забруднення навколиш-
нього середовища свідчить про значний ступінь суспіль-
ної небезпечності та повинен бути врахований під час без-
посереднього призначення покарання.

Досить  актуальною  є  і  проблематика  розмежування 
злочину екоциду (ст. 441 КК) та диверсії (ст. 113 КК). Так, 
обґрунтованим видається висновок, згідно з яким злочини 
проти  миру  й  безпеки  людства  (до  них,  власне,  відно-
ситься екоцид) є більш суспільно небезпечними порівняно 
зі злочинами, закріпленими в розділі I КК «Злочини проти 
основ національної безпеки України» [16, с. 163]. Хоча, на 
думку А. Климосюка, екоцид за своїми юридичними озна-
ками частково співпадає з ознаками диверсії, проте в разі 
відсутності у вчиненому діянні мети ослаблення держави 
чи іншої ознаки складу диверсії відповідальність настава-
тиме за вчинення екоциду [16, с. 164].

У контексті запобігання та протидії порушенням прав 
людини  та  людства  на  здорове  довкілля  значної  уваги 
потребує проблематика прикладних аспектів притягнення 
до  кримінальної  відповідальності  за  вчинений  злочин 
в українських реаліях. Варто зазначити, що ст. 441 «Еко-
цид»  КК  України  іноді  називають  «мертвою»  статтею 
через  відсутність  на  практиці  випадків  притягнення  до 
кримінальної відповідальності за вчинення цього злочину. 
Серед  можливих  причин  незастосування  певної  кримі-
нально-правової  норми  О.  Дудоров  називає  латентність 
злочинної  діяльності  у  відповідній  сфері,  конструктивні 
недоліки кримінально-правової заборони тощо [17, с. 53]. 
Проте,  на думку науковця,  відсутність  випадків  застосу-
вання  тієї  чи  іншої  норми  не  обов’язково  свідчить  про 
її  практичну  неспроможність.  Д.  Шелтон,  наприклад, 
зауважує,  що  забруднення  навколишнього  середовища 
може  бути  спричинено  підприємствами-гігантами,  біз-
нес та інвестиції яких є вкрай важливими для держави, а 
також  низьким  рівнем  відповідних  моніторингових  сис-
тем для визначення ступеня забруднення повітря та води 
[18,  с.  24]. Ці  фактори  також можуть  впливати  на  неба-
жання урядів належним чином переслідувати такі діяння. 
Отже,  враховуючи  вищезазначені  фактори,  доводиться 
констатувати  проблемність  практичного  застосування 
ст. 441 КК України на сьогодні.

Складнощі притягнення до відповідальності за екоцид 
і  порушення  прав  людини  на  безпечне  довкілля  демон-
струє,  наприклад,  трагедія  на  «БРСМ-Нафті».  Страшна 
пожежа  відбулася  в  червні  2015  р.  в  Київській  області 
через  значну  кількість  порушень  керівництвом  і  пер-
соналом  нафтобази,  що,  зі  свого  боку,  завдало  значної 
шкоди  навколишньому  середовищу  й  населенню.  Було 
встановлено, що масштаби вибуху на підприємстві могли 
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призвести  до  екологічної  катастрофи.  У  зв’язку  з  цим 
головним  слідчим  управлінням  СБУ  було  відкрито  кри-
мінальне провадження за ст. 441 КК України, але згодом, 
після  звільнення  ініціаторів  відкриття  справи,  воно було 
закрите  за  ч.  1  ст.  284  Кримінального  процесуального 
кодексу України. Варто додати, що у 2017 р. на «БРСМ-
Нафті» знову відбулася пожежа через недбалість і нехту-
вання правилами пожежної безпеки.

Ще однією резонансною справою є кримінальне про-
вадження  щодо  «АрселорМіттал  Кривий  Ріг»,  яке  було 
відкрито влітку 2019 р. через порушення санітарних норм 
і  перевищення радіаційної межі. Хоча металургійне під-
приємство  зобов’язалося  знизити  рівень  забруднення, 
перевірки, як і саме провадження за ст. 441 КК, тривають 
і досі. Актуальним залишається питання, чи вдасться при-
тягнути до відповідальності керівництво підприємства.

В  цьому  аспекті  необхідно  зазначити,  що  виконання 
державою позитивних  зобов’язань щодо  належного  роз-
слідування  таких  злочинів  буде  важливою  запорукою 
забезпечення права людини й людства на здорове довкілля.

Висновки. Загалом, криміналізація екоциду на націо-
нальному рівні відповідає не лише конституційним поло-
женням та основним завданням КК України, а й нагальним 
потребам людства у  зв’язку  із  тривожним станом навко-
лишнього середовища й негативним впливом екологічних 
злочинів на населення планети. Міжнародний правозахис-
ний рух за включення екоциду до злочинів, які підпадають 
під юрисдикцію Римського статуту, й наявна криміналіза-
ція  екоциду на національному рівні  в українському кри-
мінальному  законодавстві  свідчать, що правова  база  для 
протидії таким злочинам залишається однією з важливих 
гарантій прав людини та людства на екологічну безпеку. 
Суттєвого значення в боротьбі з екоцидом набуває визна-
ння  права  на  здорове  довкілля  ключовим  компонентом 

прав  людства,  іманентно  пов’язаних  із  правами  людини 
третього покоління.

Констатуючи  проблему  практичного  притягнення  до 
кримінальної відповідальності за вчинення екоциду, варто 
зважати  на  певні  недоліки  конструкції  його  складу,  вда-
ватись  до напрацювань науковцями  та практиками реко-
мендацій  щодо  тлумачення  моменту  закінчення  назва-
ного злочину з урахуванням підходу, відповідно до якого 
загроза екологічної катастрофи є самостійним наслідком, 
який  входить  до  ядра  складу  цього  злочину  й  підлягає 
доказуванню. Крім того, значно корисним може бути звер-
нення до кращих національних досліджень та міжнарод-
них правових практик  захисту екологічних прав людини 
й людства з акцентом на критеріях оцінки масштабів еко-
логічної катастрофи як наслідку екоциду. У нагоді можуть 
стати  незалежні  наукові  екологічні  організації  чи  малі 
дослідницькі  групи  для  ретельного  аналізу  екологічної 
ситуації  країни,  на  основі  якого  з’ясовуватиметься  тяж-
кість  забруднення  навколишнього  середовища  корпора-
ціями-гігантами.  Досить  актуальним  залишається  й  еко-
логічний  правозахисний  активізм,  підвищення  правової 
культури  та  екологічної  свідомості  як  суддівської  спіль-
ноти, так і населення загалом.

Зважаючи  на  динаміку  науково-технічного  прогресу 
у  сфері  промисловості  та  його  негативний  вплив  на 
довкілля, актуальність екологічної проблематики не лише 
на  національному,  а  й  на міжнародному  рівні  не  просто 
зростає, а постає умовою виживання людства. Тому акти-
візація досліджень у напрямі визнання екоциду порушен-
ням  прав  людини  й  людства  сприятиме  вдосконаленню 
теоретичних та практичних засад притягнення до кримі-
нальної  відповідальності  винних  у  вчиненні  «екоциду», 
запобіганню вчиненню цього злочину і зміцненню зусиль 
усього світового співтовариства в цій сфері.
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У статті проаналізовано склад майнового злочину, який регулюється статтею 241 Кримінального кодексу Словацької Республіки та 
має назву «шахрайство у зв’язку з банкрутством та процедурами відновлення платоспроможності». Надано характеристику вказаного 
злочину, котрий трапляється у процедурах банкрутства та відновлення платоспроможності боржників, що за своєю суттю пов’язаний з 
елементами корупції у формі пасивного та активного хабарництва. Під час аналізу вказаного злочину автори дійшли висновку, що варто 
також ураховувати спеціальне законодавство про банкрутство та реструктуризацію.

Обґрунтовано, що необхідно гармонізувати назву злочину шахрайство в разі банкрутства та процедури відновлення платоспромож-
ності з концептуальним поняттями, яке містяться у спеціальному законі, й викласти її в новій редакції – «шахрайство у зв’язку із проце-
дурою банкрутства та реструктуризації».

Проаналізовано два основні склади злочину, що містяться в частинах 1 та 2 статті 241 Кримінального кодексу Словацької Республіки, 
а також досліджено кваліфікований склад (частина 3 статті 241 КК Словацької Республіки).

Розмежовано поняття «хабар», «майнова вигода» та «інша вигода» з позиції словацького законодавства. Виявлено, що розмір май-
нової або іншої вигоди, який становить предмет злочину, не встановлений законом.

Проаналізовано з позиції судової практики, які мотиви можуть бути особливими, а також те, які дії необхідно розцінювати як особли-
вий спосіб для кваліфікації діяння по частині третій статті 241 КК Словацької Республіки.

Обґрунтовано, що злочин шахрайства у зв’язку з банкрутством та процедурами відновлення платоспроможності за своєю сутністю є 
особливим різновидом корупційних злочинів.

Установлено, що у Словацькій Республіці з першого липня 2016 року діє закон про безпосередню кримінальну відповідальність 
юридичних осіб, але навіть після змін, які набули чинності 1 січня 2017 року, до оновленого переліку злочинів, які можуть вчинятися юри-
дичними особами так і не було віднесено злочин шахрайства в разі банкрутстві та процедури відновлення платоспроможності.

Ключові слова: шахрайство, банкрутство, відновлення платоспроможності, реструктуризація, корупція, майнова чи інша вигода, 
юридична особа.

The article analyzes the composition of property crime, which is regulated by Article 241 of the Criminal Code of the Slovak Republic and 
is called “bankruptcy fraud and solvency recovery procedures”. The characterization of the said crime, which takes place in the procedures 
of bankruptcy and recovery of debtors’ solvency, is inherently related to the elements of corruption in the form of passive and active bribery.  
In analyzing this crime, the authors concluded that special bankruptcy and restructuring legislation should also be considered.

It is substantiated that it is necessary to harmonize the name of the crime of bankruptcy fraud and the procedure of solvency recovery with 
the conceptual concepts contained in a special law, and to state it in the new version – «fraud in connection with bankruptcy and restructuring 
procedure».

The two main elements of the crime contained in Articles 241 (1) and (2) of the Criminal Code of the Slovak Republic are analyzed, as well 
as the qualified composition (Article 241, Paragraph 3 of the Criminal Code of the Slovak Republic).

The concepts of bribery, property gain and other benefits are distinguished from the position of Slovak law. It was found that the size of the 
property or other benefit constituting the crime was not established by law.

It is analyzed from the point of view of the case law what are the motives that can be specific and also what actions should be considered as 
a special way for qualifying the action under the third article of Article 241 of the Criminal Code of the Slovak Republic.

It is justified that bankruptcy fraud and insolvency procedures are inherently a type of corruption crime.
It has been established that the law on direct criminal liability of legal entities has been in force in the Slovak Republic since the first of July 

2016, but even after the changes that came into force on January 1, 2017, the updated list of crimes that may be committed by legal entities has 
not been attributed to fraud. bankruptcy and solvency recovery.

Key words: fraud, bankruptcy, solvency restoration, restructuring, corruption, property or other gain, legal entity.

Постановка проблеми. Із корупцією стикаються майже 
всі  держави  у  глобальному  вимірі,  але  з  різним  ступенем 
інтенсивності. У скандинавських державах досить низький 
рівень корумпованості, що пов’язано із рівнем життя, куль-
турою та свідомістю людей. На жаль, Словацька Республіка 
є однією із країн, для яких термін «корупція» не є чужим. 
Для боротьби із цим явищем застосовують зокрема засоби 
кримінального  права.  Кримінальний  кодекс  Словацької 
Республіки (Закон № 300/2005, далі – Кримінальний кодекс 
або  КК)  містить  окремий  розділ  із  корупційними  злочи-
нами (3 розділ 8 глави особливої частини), спрямованих на 
охорону законності в публічних органах. Саме враховуючи 

поширеність корупції й важливість збереження платоспро-
можності юридичних осіб як ключових інституцій ринкової 
економіки, важливим є аналіз кримінально-правових засо-
бів боротьби із корупцією у процедурі банкрутства.

Стан дослідження теми. Актуальні  проблеми  кримі-
нальної  відповідальності  за  корупційні  діяння  досліджу-
вали такі словацькі вчені як Е. Бурда, Й. Чентеш, Й. Колесар, 
Й. Загора та  інші. Серед українських науковців порушені 
питання  аналізували  Г.  Болдар,  О.  Кришевич,  І.  Рощина, 
О. Фролова та інші. Водночас саме проблеми шахрайства 
в  разі  банкрутства  з  позиції Кримінального  кодексу Сло-
вацької Республіки надзвичайно малодосліджені.
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Мета статті – проаналізувати елементи корупції у зло-
чині  шахрайства  в  разі  банкрутства  та  реструктуризації 
у Кримінальному  кодексі Словацької  Республіки. Дослі-
дження  було  підтримано  Агентством  із  наукових  дослі-
джень та розробки на основі договору № APVV 15-0740.

Виклад основного матеріалу. Незважаючи  на  те, 
що  проти  корупції  спрямований  окремий  розділ  Кримі-
нального  кодексу,  окремі  елементи  можна  знайти  також 
і  в  інших  злочинах.  Одним  із  них  є  злочин шахрайства 
в разі банкрутства та процедури відновлення платоспро-
можності  (стаття 241 КК),  який входить до 4  глави осо-
бливої частини Кримінального кодексу Словацької Респу-
бліки й розташований серед майнових злочинів.

Невід’ємною  частиною  правового  регулювання  зло-
чину шахрайства в разі банкрутства та процедури віднов-
лення платоспроможності є спеціальний Закон Словацької 
Республіки № 7/2005 «Про банкрутство та реструктуриза-
цію та про поправки та внесення змін до деяких законодав-
чих актів (надалі – «Закон про банкрутство та реструкту-
ризацію» або «ЗБР»). Цей Закон набрав чинності 1 липня 
2005 року, крім статті 1, яка діє з 1 січня 2006 року, тобто 
тоді, як повторно кодифіковано Кримінальний кодекс. На 
підставі  цього  аспекту  було  необхідним  гармонізувати 
назву  злочину  шахрайства  в  разі  банкрутства  та  про-
цедури  відновлення  платоспроможності  з  концептуаль-
ним  визначенням  спеціального  закону  про  банкрутство 
та реструктуризацію. Це означає, що назва цього злочину 
повинна бути у формі «шахрайство у зв’язку із процеду-
рою  банкрутства  та  реструктуризації»,  тобто  необхідно 
включити  термін  «реструктуризація».  Замість  терміну 
«реструктуризація» у Словаччині  до 2005 року  викорис-
товувався термін «відновлення платоспроможності», який 
було  запозичено  з  австрійсько-німецького  права,  але  не 
зовсім доречно [1].

Предметом  спеціального  закону  «Про  банкрутство 
та реструктуризацію» є вирішення питання про банкрут-
ство  боржника шляхом монетизації  його майна й  колек-
тивного  задоволення  вимог  кредиторів  або  поступового 
задоволення  вимог  кредиторів  у  порядку,  узгодженому 
у  плані  реструктуризації.  Здатність  боржника  погасити 
свої  зобов’язання  необхідно  оцінювати  з  погляду  всіх 
його  невиконаних  зобов’язань,  а  не  тільки  окремих  із 
них. Процедура  банкрутства  розпочинається навіть  тоді, 
якщо боржник не у змозі виконати свої зобов’язання перед 
одним зі своїх кредиторів, саме тоді, як інші його зобов’я-
зання будуть виконані [2].

Закон  також  регулює  питання  щодо  загрози  бан-
крутства  та  погашення  заборгованості  фізичної  особи 
(стаття 1 ЗБР). Таким чином, метою банкрутства є моне-
тизація майна неплатоспроможного боржника та викорис-
тання його для відносного задоволення вимог кредиторів 
відповідно до певного порядку такого задоволення [3]. Дія 
рішення про банкрутство набуває чинності з моменту офі-
ційного розміщення постанови суду, незалежно від її вру-
чення [4]. Як тільки оголошується банкрутство, не можна 
вжити ефективних заходів для скасування такого рішення.

Реструктуризація  –  це  урегульована  законом  про-
цедура відновлення платоспроможності боржника з метою 
задоволення вимог кредиторів більшою мірою, ніж під час 
банкрутства. Реструктуризація є альтернативою до банкрут-
ства  та ліквідації. Поточне  законодавство, чинне  з 1  січня 
2006  року,  не  визнає  термін  «розрахункове  провадження» 
та з урахуванням застосування принципу nullum crimen sine 
lege  й  заборони  аналогії  у  кримінальному  праві  не  може 
розглядатись як діяння, вчинене за змістом другого абзацу 
пункту 1 статті 241 як кримінальне правопорушення [1].

Редакція складу злочину шахрайства у  зв’язку  з бан-
крутством та реструктуризацією відповідно до ст. 241 КК 
є такою:

1. «Будь-яка особа, яка як кредитор у зв’язку з оголо-
шенням банкрутства, або як кредитор у зв’язку із про-

веденням процедури відновлення платоспроможності, 
або як кредитор у зв’язку із проведенням голосування 
щодо затвердження плану реструктуризації приймає 
майно, обіцянку прийняти майно або іншу вигоду, кара-
ється позбавленням волі на строк від шести місяців до 
трьох років.

2. Як і в пункті 1, карається особа, яка у зв’язку з ого-
лошенням банкрутства чи відновленням платоспромож-
ності надає або обіцяє майнову чи іншу вигоду.

3. Позбавленням волі на строк від трьох до восьми 
років карається особа, якщо скоює діяння, зазначене 
в пункті 1 або 2, з особливим мотивом або більш серйоз-
ним способом дії».

Перші два абзаци є основним складом злочину, а тре-
тій абзац містить кваліфікований склад злочину. З огляду 
на  важливість  цього  злочину  у  кваліфікованому  складі 
містяться елементи про причини та особливі способи його 
скоєння.

Загальним  об’єктом  майнових  злочинів  є  найперше 
захист права власності. З погляду індивідуального об’єкта 
цього злочину йдеться про захист права кредитора задо-
вольнити його вимогу та забезпечити належне проведення 
процедури  банкрутства  та  реструктуризації.  Беручи  до 
уваги, що частиною складу злочину шахрайства у зв’язку 
з  банкрутством  та  процедурами  відновлення  платоспро-
можності  є  елементи корупції,  які  важко розкриваються, 
то його відносять до латентних злочинів. Серед кількості 
судових  справ  у  сфері  майнових  злочинів  у  Словацькій 
Республіці не знайдено жодного вироку за цей злочин, але 
це не означає, що вони не були винесені.

У першій частині статті 241 КК об’єктивна сторона 
складу  цього  злочину  відображає  елементи  корупційної 
поведінки  як  хабарництво  (пасивний  підкуп),  оскільки 
злочинець  приймає  або  обіцяє  прийняти  майно  чи  інші 
вигоди за оголошення рішення про примусове банкрутство 
щодо  відновлення  платоспроможності  або  затвердження 
плану  реструктуризації  [5].  Отримання  майнової  вигоди 
(або іншої вигоди) може відбутись до або після проведення 
голосування, навіть без попередньої згоди. Поведінка зло-
чинця спрямована на отримання майна чи  іншої вигоди. 
Законодавець не використав поняття «хабар», із яким ми 
зустрічаємось  за  корупційних  кримінальних  правопору-
шень. Варто  також  зазначити, що  термін  «хабар»  визна-
чено у Кримінальному кодексі (5 глава пункт 3 стаття 131) 
і,  зокрема,  під:  «хабарем  для мети  цього  Закону  розумі-
ється річ або інше виконання майнового чи немайнового 
характеру, яке не є законним правом».

Майнова  вигода  обмежується  лише  майном,  а  інша 
вигода  охоплює  всі  немайнові  вигоди.  Із  концептуаль-
ного погляду хабар, майнова або інша вигода можуть бути 
віднесені  до  одного  поняття.  Розмір майнової  або  іншої 
вигоди, яка становить предмет злочину, не встановлений 
законом. Майнова або інша вигода має характер незакон-
ної вигоди, яку отримує хабарник, і полягає, як правило, 
в безпосередній майновій вигоді  (фінансовій або матері-
альній), але також може бути іншою вигодою, наприклад, 
відповідною послугою. А проте розмір хабара не є вирі-
шальним. Він повинен бути  оцінений у  контексті  інших 
обставин, які визначають рівень небезпеки злочину (нині 
тяжкість злочину – М. П., М. М.) [6].

Тобто відповідно до законодавчої конструкції, проти-
правність учинку ґрунтується на невеликій майновій або 
іншій вигоді. Факт кримінального правопорушення також 
трапляється,  коли  правопорушник  лише  обіцяє  майнову 
чи іншу вигоду (пропозицію не відхилить, і явно чи неявно 
погоджується  з  нею),  незалежно  від  того,  чи  дійсно  ця 
допомога була отримана від виконавця, чи ні. Отже, якщо, 
наприклад, кредитор у процедурі відновлення платоспро-
можності  обіцяв  би  майнову  вигоду  у  зв’язку  з  голосу-
ванням про примусовий порядок, а обіцянку не виконав, 
ми  з юридичного  погляду  не  можемо  вважати  її  етапом  
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злочину у формі підготовки відповідно до статті 13 КК,або 
замаху  відповідно  до  статті  14  КК,  оскільки  об’єктивна 
сторона зазначеного злочину, окрім обіцянки такої вигоди, 
містить  й  отримання  майнової  чи  іншої  вигоди.  Ці  дві 
форми  протиправної  дії  викладено  альтернативним  спо-
собом.

Виконавцем (злочинцем)  цього  складу  може  бути 
лише  кредитор,  який  має  право  голосу.  Відповідно  до 
пункту 4 статті 35 ЗБР «Право голосу на зборах кредито-
рів має кредитор, вимога якого встановлена з юридичних 
причин та набуває чинності під час проведення зборів 
кредиторів; для кожного євро визначеної дебіторської 
заборгованості кредитор має один голос». Суб’єктивна 
сторона  вимагає  навмисної  форми  вини,  що  випливає 
з характеру цього злочину.

У 2 частині статті 241 КК основний  склад  злочину 
шахрайства у зв’язку з банкрутством та процедурою від-
новлення платоспроможності відрізняється об’єктивною 
стороною  від  першої  частини  тим,  що  факти  злочину 
відображають елементи корупції (такі як підкуп), оскільки 
порушник  забезпечує,  пропонує  або  обіцяє  майнові  або 
інші вигоди для кредитора, щоб голосувати за примусову 
процедуру.  Оскільки  це  є  формою  хабарництва,  зміню-
ється характер неправомірної процедури надання або обі-
цянки надання майнових чи  інших пільг, що є активним 
хабарництвом. Міра покарання  та ж  сама,  як  і  в  першій 
частині.  Виконавцем  цього  факту  може  бути  кожен,  хто 
є  кримінально  відповідальним,  крім  самого  кредитора, 
якому було надано майнову чи іншу вигоду.

У 3 частині статті 241 КК - кваліфікований склад зло-
чину,  який  виражається  в  підвищенні  міри  покарання,  а 
саме  –  позбавлення  волі  через  особливі  обставини:  осо-
бливий  мотив  або  більш  важливий  спосіб  скоєння  зло-
чину. Обидва терміни визначені у статтях 138 та 140 КК, 
і зокрема повністю визначено випадки конкретного мотиву 
та більш важкий спосіб скоєння. Ураховуючи характер зло-
чину шахрайства у зв’язку з банкрутством та процедурою 
відновлення  платоспроможності,  розглядаються  випадки 
особистого мотиву: на замовлення, помста або з наміром 
приховати чи полегшити інший злочин.

Серед  випадків  більш  важливого  способу  скоєння 
цей  злочин  може  бути  вчинений  через  зловживання 
довірою, використання недосвідченості, залежності або 
субординації.

Злочин шахрайства у зв’язку з банкрутством та процеду-
рами відновлення платоспроможності є особливим фактом 
злочину прийняття хабара відповідно до статей 328–331 КК 
та  підкупу  відповідно  до  статей  332–335  КК,  оскільки 

корупційна поведінка згідно зі статтею 241 КК виключно 
пов’язана із процедурами банкрутства та реструктуризації.

Враховуючи  те,  що  економічні  злочини,  які  охоплю-
ють і майнові злочини, також є значними для юридичних 
осіб, цей факт не можна не помітити. Пряма кримінальна 
відповідальність юридичних осіб  є  частиною  законодав-
чої системи Словаччини лише із 2016 року, коли вона була 
запроваджена спеціальним законом № 91/2016 «Про кримі-
нальну відповідальність юридичних осіб та про внесення 
змін до деяких законів» (далі «Закон про кримінальну від-
повідальність юридичних  осіб»  або  «ЗКВЮО»),  чинний 
із  1  липня  2016  року.  До  набрання  чинності  ЗКВЮО  із 
1  вересня  2010  року  у Словаччині  діяла  непряма  кримі-
нальна відповідальність юридичних осіб, на підставі якої 
можна було накласти тільки такі санкції як захисні заходи, 
а саме – вилучення грошової суми або вилучення майна. 
Проте, ця модель кримінальної відповідальності юридич-
них осіб не була успішною, оскільки не було притягнуто 
до відповідальності жодної юридичної особи.

Редакція ЗКВЮО від грудня 2013 року спочатку охо-
плювала  всі  майнові  та  економічні  правопорушення 
в  межах  окремого  розділу  Кримінального  кодексу,  за 
якими  юридична  особа  могла  бути  притягнута  до  кри-
мінальної  відповідальності.  Проте  згодом  були  внесені 
зміни  й  чітко  вказано,  які  майнові  та  економічні  кримі-
нальні  правопорушення  поширюються  на  юридичних 
осіб. Однак ці  зміни не вплинули на  злочин шахрайства 
в  разі  банкрутства  та  реструктуризації  на  цьому  етапі. 
Разом із тим, розвиток законодавчого регулювання відпо-
відальності юридичних осіб продовжувався,  і  як  резуль-
тат – уряд піддався тиску транснаціональних корпорацій 
на значне звуження майнових та економічних злочинів [7]. 
Це також уплинуло на злочин шахрайства в разі банкрут-
ства  та  реструктуризації  в  тому  сенсі, що він ще не був 
визначений  у  складі  кримінальних  правопорушень,  які 
стосуються юридичних осіб.

Висновок. Отже, ЗКВЮО, прийнятий Національною 
радою Словацької Республіки, не дозволяв юридичним 
особам  бути  притягнутими  до  кримінальної  відпові-
дальності  за  злочин  відповідно  до  статті  3  ЗКВЮО. 
Переворот не відбувся навіть із прийняттям нової редак-
ції  ЗКВЮО  (Закон № 316/2016),  який набрав  чинності 
1  січня  2017  року  і  значно  розширив  сферу  злочинної 
діяльності  юридичних  осіб.  До  оновленого  переліку 
злочинів,  які можуть  учинятися юридичними  особами, 
так  і  не  було  віднесено  злочин шахрайства  в  разі  бан-
крутства та процедури відновлення платоспроможності 
(стаття 241 КК).
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ  
У ВИГЛЯДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УКРАЇНІ

FEATURES OF LEGAL REGULATION OF SERVING A SENTENCE  
OF LIFE IMPRISONMENT IN UKRAINE
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студентка Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури та кримінальної юстиції

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Стаття присвячена проблемним аспектам правового регулювання відбування й виконання покарання у вигляді довічного позбав-
лення волі. Досліджуються питання ролі й місця зазначеного кримінального покарання. Розкриваються питання застосування довічного 
позбавлення волі до певних категорій засуджених та звільнення від покарання осіб, які досягли 65-річного віку (з огляду на ч. 2 ст. 64 КК 
України). Аналізуються особливості відбування покарання у вигляді довічного позбавлення волі жінок (умови тримання їх у колоніях) та 
чоловіків, їх практичне застосування. Звернено увагу на режим тримання в колоніях, порядок та місце відбування й виконання покаран-
ня. Піднімається проблематика зміни умов тримання засуджених до довічного позбавлення волі та недосконалість законодавчої кон-
струкції, що, безперечно, впливає на становище засудженого у виправних колоніях. Окрім того, розглядались питання вчинення в’язнями 
«довічниками» пенітенціарних злочинів, питання необхідності в певних випадках тримання їх в одиночних камерах, а також особливості 
ресоціалізації таких осіб. Автором висвітлено колізію між ч. 6 ст. 151 та абз.1 ст. 151.1 КВК України в частині можливості «довічників» 
брати участь у групових заходах освітнього, культурно-масового та фізкультурно-оздоровчого характеру. Досліджено правовий статус 
осіб, довічно позбавлених волі, відповідно до положень Конституції України та КВК України. Присвячено увагу механізму звільнення 
від відбування покарання досліджуваної категорії засуджених за законодавством України й зарубіжних країн, досліджено механізм пре-
зидентського помилування як можливості звільнення засудженого до довічного позбавлення волі, а також виділені критерії, за якими 
цей механізм, відповідно до кримінально-виконавчого законодавства України, не відповідає європейським стандартам. Проаналізовано 
практику ЄСПЛ та виділено опорні позиції на предмет відповідності правового регулювання статусу осіб, довічно позбавлених волі, за 
кримінально-виконавчим законодавством України. Запропоновані зміни до законодавства в частині можливостей умовно-дострокового 
звільнення осіб та поліпшення умов тримання осіб, довічно позбавлених волі.

Ключові слова: покарання, довічне позбавлення волі, умовно-дострокове звільнення, зміна умов тримання, помилування, зарубіж-
ний досвід.

The article deals with the problematic aspects of the legal regulation of serving and serving a sentence of life imprisonment. The question 
of the role and place of the mentioned criminal punishment is investigated. The question of applying life imprisonment to certain categories of 
convicts and release from punishment of persons who have reached 65 years of age are raised. The features of life imprisonment in the form 
of life imprisonment of women (conditions of their detention in colonies) and men, their practical application are analyzed. Attention is paid to 
the regime of detention in the colonies, the order and place of serving and executing sentences. The question of changing the conditions of 
detention of prisoners for life imprisonment and the imperfection of the legislative structure are raised, which undoubtedly influences the position 
of the prisoner in the penal colonies. In addition, the issues of committing crimes by persons deprived of their liberty in the colonies, the need 
for detention in certain cells in solitary confinement and the peculiarities of the re-socialization of such persons were considered. The author 
highlights the collision over the possibility of persons deprived of their liberty to participate in group events of educational, cultural, mass, physical 
and wellness nature. The legal status of persons deprived of their liberty in accordance with the provisions of the Constitution of Ukraine and 
the Penal Executif Code of Ukraine was investigated. The mechanism of release from punishment of this category of convicts in accordance 
with the legislation of Ukraine and foreign countries is given, the mechanism of pardon of the president as a possibility of release of a prisoner 
to life imprisonment is investigated, as well as the criteria for which this mechanism does not meet the European standards. The case-law of the 
European Court of Human Rights is analyzed and the conformity with the legislative regulation of the status of prisoners stipulated by the criminal 
legislation of Ukraine is referred to. Proposed changes to the law on the possibility of parole and improving the conditions of life in prison.

Key words: punishment, life imprisonment, conditional clearing, changing conditions of detention, pardon, foreign experience.

Мета статті: дослідження інституту довічного позбав-
лення  волі  в Україні,  виявлення недоліків  законодавства 
в  цьому  аспекті  та  аналіз  зарубіжного  досвіду,  запози-
чення якого сприятиме поліпшенню становища зазначеної 
категорії засуджених.

Постановка проблеми та актуальність. Довічне 
позбавлення волі вважається наразі найсуворішим видом 
покарання,  яке  прийшло на  зміну  смертній  карі,  виклю-
чення  якої  було  пов’язано  зокрема  зі  вступом  до  Ради 
Європи.  Тому  особливу  увагу  становлять  питання щодо 
визначення  особливостей  правового  статусу  засуджених 
до  довічного  позбавлення  волі,  порядку,  умов  і  режиму 
відбування покарання, механізму захисту їх прав. З огляду 
на те, що правова регламентація досліджуваної нами теми 
залишає місце для дискусій і не є досконалою, значимість 
й актуальність дослідження не викликає сумніву.

Аналіз досліджень і публікацій. Питання  зазначе-
ного виду покарання досліджували у своїх наукових працях 
Л.О. Мостепанюк, Б.О. Кирись, Т.В. Дуюнова, В.О. Човган, 
С.Я. Бурда. Окремі аспекти довічного позбавлення волі окрес-
лювали К.А. Автухов, О.І. Євдокімова, О.Д Шевченко та інші.

Виклад основного матеріалу.  5  травня  1997  року 
Україною  підписано  Протокол №  6  ЄКПЛ  «Про  захист 

прав й основних свобод людини щодо скасування смерт-
ної кари в Україні». 29 грудня 1999 року рішенням Кон-
ституційного Суду України положення Особливої частини 
Кримінального кодексу України, які передбачали смертну 
кару як вид покарання, були визнані неконституційними 
[1]. Тож смертна кара була виключена із положень Кримі-
нального, Кримінально-процесуального й Виправно-тру-
дового кодексів України. Натомість, із 22 лютого 2000 року 
розпочато відлік застосування довічного позбавлення волі 
як  крайньої  міри  покарання  за  вчинення  особливо  тяж-
ких злочинів лише у випадках передбачених КК України 
та в разі встановлення судом неможливості призначення 
особі  покарання  у  вигляді  позбавлення  волі  на  певний 
строк [2, с. 209].

КК України  2001  року  передбачає можливість  засто-
сування довічного позбавлення волі як міри покарання за 
такі  види  злочинів,  які передбачені:  ч.  3  ст.  110,  ст.  112, 
ч. 2 ст. 115, ч. 6 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 321.1, 
ст.  348,  348.1,  ст.  379,  ст.  400,  ч.  5  ст.  404,  ч.  2  ст.  438, 
ч. 2 ст. 439, ст. 442, ст. 443, ч. 3 ст. 447 [3].

Кримінальним кодексом України, крім того,  згідно  із 
ч. 2 ст. 64 передбачені випадки, коли довічне позбавлення 
волі  не  застосовується  до  певних  категорій  осіб,  а  саме 
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до тих, які вчинили злочини у віці до 18 років  і до осіб, 
віком понад 65 років,  а  також до жінок,  які  були вагітні 
під час учинення  злочину або на момент постановлення 
вироку,  а  також у випадку  готування до  злочину  та  вчи-
нення  замаху  на  злочин,  окрім  злочинів,  передбачених 
ст. 109–114.1, ст. 437–439, ч. 1 ст. 442 та ст. 443 КК Укра-
їни. Зазначена норма є достатньо обґрунтованою й відпо-
відає принципу гуманізму, який передбачено у ст. 5 КВК 
України  [4].  Однак,  з  огляду  на  ч.  2  ст.  64  КК України, 
довічне позбавлення волі не повинно застосовуватись при 
досягненні засудженою особою 65 років, оскільки термін 
«застосування покарання» означає не лише його призна-
чення, а й виконання [5, с. 249]. Тож на рівні кримінально-
процесуального  законодавства  необхідно  встановити 
додаткову  підставу  звільнення  довічно  позбавлених  волі 
осіб за віком.

Відповідно  до  статистики  Державної  кримінально-
виконавчої  служби  України,  станом  на  01  лютого 
2020  року  у  вигляді  довічного  позбавлення  волі  відбу-
ває покарання 1 542 особи, з яких чоловіків – 1 519 осіб 
(98.5%), жінок –  23  (1.5%)  [6].  Звертаємо увагу й на  те, 
що, згідно із ч. 1 ст. 150 КВК України, є градація місця від-
бування покарання таких засуджених за статтю: чоловіки 
повинні  відбувати  покарання  в  секторах  максимального 
рівня  безпеки  виправних  колоній  середнього  рівня  без-
пеки та виправних колоніях максимального рівня безпеки, 
а жінки – в секторах середнього рівня безпеки виправних 
колоній  мінімального  рівня  безпеки  із  загальними  умо-
вами тримання та у виправних колоніях середнього рівня 
безпеки.  Зазначений  законодавчий  припис  пов’язаний  із 
тим, що жінки, до яких застосовується покарання у вигляді 
позбавлення волі, є особливою категорією засуджених, які 
мають психологічні та фізіологічні особливості. Однак, як 
зазначає Т.В. Дуюнова, на практиці умови тримання чоло-
віків і жінок, засуджених до довічного позбавлення волі, 
нічим не відрізняються. Тому фактично режим тримання 
цієї категорії засуджених є суворішим, ніж це передбачено 
КВК України [7, c. 281–282].

Згідно зі ст. 63 Конституції України, засуджений корис-
тується всіма правами людини і громадянина, за винятком 
обмежень,  які  визначені  законом  і  встановлені  вироком 
суду.  Аналогічне  положення  встановлене  у  ст.  7  КВК 
України.  Варто  зазначити,  що  формулювання  ст.  63  КУ 
підлягає критиці в частині можливостей обмеження прав 
вироком  суду.  Обмеження  щодо  засуджених  вичерпно 
встановлені в законі й, аналізуючи судову практику, можна 
дійти  висновку  про  дублювання  у  вироку  обмежень,  які 
встановлені  законом.  Таким  чином,  суд  не  встановлює 
додаткові правообмеження, не визначені в законі, а лише 
конкретизує їх щодо окремого засудженого [8, c. 11].

Правовий статус засуджених до довічного позбавлення 
волі  в  цілому  є  доволі  специфічним,  хоча,  відповідно  до 
ч. 2 ст. 151 КВК України, зводиться до прав й обов’язків, 
які поширюються на засуджених до позбавлення волі, що, 
так  само,  перелічені  у  ст.  107  КВК  України.  Специфіка 
полягає  в  тому, що  розглядувана  нами  категорія  засудже-
них залучається до праці лише на території колонії з ура-
хуванням  вимог  тримання  їх  у  приміщеннях  камерного 
типу (ч. 3 ст. 151 КВК України). У разі виведення їх із камер 
мають  застосовуватись  кайданки.  Згідно  зі  ст.  92  КВК 
України,  засуджені  до  довічного  позбавлення  волі  трима-
ються  ізольовано  від  інших  засуджених.  Для  таких  осіб, 
згідно із ч. 4 ст. 151 КВК України, які не отримали загальну 
середню  освіту,  створюються  консультативні  пункти.  До 
того ж загальноосвітнє та професійно-технічне навчання за 
ч. 3 ст. 6 КВК України вважається одним із засобів виправ-
лення та ресоціалізації  засудженої особи. У теорії відсут-
ність освіти розглядається як криміногенний фактор, який 
часто спонукає особу до вчинення злочину [9, с. 76].

Не  можемо  оминути  увагою  й  положення  щодо 
режиму  в  колоніях,  оскільки  останній  відіграє  ключову 

роль  для  досягнення  цілей  покарання.  Відповідно  до 
ч. 2 ст. 102 КВК України, до мінімуму має зводитись різ-
ниця між умовами життя в колонії й на свободі. Зазначене 
відповідає  п.  60 Мінімальних  стандартних  правил  пово-
дження  з  ув’язненими  1957  року.  Однак,  поняття  «міні-
муму»  є  оціночним  і  вбачається,  що  межі  мінімальної 
різниці  визначити  проблематично,  тому  норма  є  досить 
складною в застосуванні [10, c. 189–190]. На практиці, як 
зазначає М.Ю. Кутєпов, у кримінально-виконавчих уста-
новах створюються такі матеріально-побутові умови, які 
не  сприяють усвідомленню власної  гідності  та не орієн-
тують особу на повагу до себе та оточуючих. Переповне-
ння деяких установ, невідповідність санітарним вимогам, 
недостатнє матеріально-побутове забезпечення дискреди-
тує цілі  покарання-виправлення  та  ресоціалізацію особи 
[11, с. 249].

Окрім  того,  Кримінально-виконавчим  кодексом 
України  встановлені  порядок  й  умови  тримання  засу-
джених,  ув’язнених  до  довічного  позбавлення  волі.  Так, 
статтею 151 передбачено, що такі  засуджені тримаються 
у приміщеннях камерного типу, як правило, по дві особи 
та носять одяг спеціального зразка. Законом передбачена 
також можливість тримання довічно позбавлених волі осіб 
в  одиночних камерах.  Зазначена міра пов’язана  із  забез-
печенням захисту засудженого від можливих посягань на 
його життя з боку інших засуджених або у випадку недо-
пущення вчинення засудженим злочину або за наявності 
медичного висновку. Так, засудженими можуть учинятись 
доведення до самогубства (відповідно до даних, отрима-
них  завдяки  проведенню  науковцем  А.А.  Тернавською 
станом  на  31  грудня  2018  року  в  установах  виконання 
покарань та слідчих  ізоляторах, зареєстровано 46 випад-
ків самогубства, з них 33 – у виправних колоніях, однією 
із  причин  яких може  бути  агресивна  поведінка  засудже-
них  та  спонукання  до  суїциду)  [12,  c.  5].  Розповсюдже-
ним пенітенціарним  злочином  є  також умисне  вбивство, 
вчинене засудженим. Задля безпеки засуджених, зокрема, 
в  колоніях  здійснюється  оперативно-розшукова  діяль-
ність,  основним  завданням  якої  є  пошук  і  фіксація фак-
тичних  даних  про  протиправну  діяльність  окремих  осіб 
відповідно до ст. 104 КВК України.

Цікавою в контексті дослідження є норма щодо зміни 
умов  тримання  засуджених  до  довічного  позбавлення 
волі. Згідно із ч. 1 ст. 151.1 КВК України, зміна умов три-
мання засуджених до довічного позбавлення волі здійсню-
ється в порядку, визначеному ст. 100 цього Кодексу. Таким 
чином, порядок змін є аналогічним до порядку зміни умов 
тримання  осіб,  засуджених  до  позбавлення  волі,  відпо-
відно  до  ст.  100  КВК  України.  Однак  неврегульованим 
залишається  питання  щодо  матеріальної  підстави  зміни 
умов  тримання  засуджених  до  довічного  позбавлення 
волі, про що не згадується у ст. 151.1 КВК України. Зміна 
умов тримання засуджених до довічного позбавлення волі 
буває двох видів:

1)  із  приміщень  камерного  типу,  в  яких  тримаються 
дві  особи,  до  багатомісних  приміщень  камерного  типу 
виправної  колонії максимального рівня безпеки  з надан-
ням  дозволу  на  участь  у  групових  заходах  освітнього, 
культурно-масового  та  фізкультурно-оздоровчого  харак-
теру  в  порядку,  встановленому  законодавством,  –  після 
фактичного  відбуття  в  таких  приміщеннях  не  менш  як 
п’яти років строку покарання;

2)  із багатомісних приміщень камерного типу до зви-
чайних  жилих  приміщень  виправної  колонії  максималь-
ного  рівня  безпеки  –  після фактичного  відбуття  в  таких 
приміщеннях не менш як п’яти  років  строку покарання. 
Така законодавча конструкція може слугувати поштовхом 
до правомірної поведінки засуджених з метою досягнень 
наведених вище заохочень. Незважаючи на це, зазначена 
норма не позбавляє нас деяких питань. Зокрема, А. Гель 
звернув увагу на відсутність у деяких виправних колоніях 
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достатньої  кількості  приміщень  камерного  типу,  в  яких 
можливе розміщення чоловіків, які відбувають покарання 
у вигляді довічного позбавлення волі, внаслідок чого засу-
джені відбувають покарання в таких приміщеннях по три, 
а то й по чотири особи. У цьому випадку виникає питання 
зарахування  часу  тримання  засуджених  у  таких  примі-
щеннях у  5-річний  строк,  який дає можливість на  зміну 
умов  тримання.  Оскільки  законодавець  чітко  визначив 
умовою зміни відбування покарання не менше п’яти років 
у приміщеннях камерного типу саме по дві особи, таким 
чином не виключено випадку, при якому за таких обста-
вин  засудженого  буде  позбавлено  можливостей,  перед-
бачених ч.  2  ст.  151.1 КВК України. До  того ж,  законом 
не  визначено  поняття  «багатомісних  приміщень  камер-
ного типу». Це важливо для того, аби уникнути випадку 
де-юре – зміни умов тримання, де-факто – тримання в тих 
же приміщеннях камерного типу, в яких перебувають троє 
засуджених  до  довічного  позбавлення  волі.  Окрім  того, 
виникає певна колізія між ч. 6 ст. 151 та абз. 1 ст. 151.1 КВК 
України. З аналізу останнього положення є достатні під-
стави  вважати,  що  переведення  засудженого  до  багато-
місних приміщень камерного типу тягне за собою дозвіл 
на участь у групових заходах освітнього, культурно-масо-
вого  та  фізкультурно-оздоровчого  характеру.  Натомість 
за  ч.  6  ст.  151 КВК України,  участь  у  групових  заходах 
освітнього, культурно-масового та фізкультурно-оздоров-
чого характеру може бути дозволена при сумлінній пове-
дінці  і  ставленні до праці  засудженого після п’яти років 
відбування строку покарання. Отже, підстави для можли-
вості реалізації зазначеного заохочення є суперечливими 
та вимагають урегулювання [13, с. 14–15].

Насамкінець, присвятимо увагу актуальному питанню 
звільнення  від  відбування  покарання  особи,  засудже-
ної  до  довічного  позбавлення  волі.  Підстави  звільнення 
засуджених передбачені розділом XII КК України. Однак 
щодо досліджуваної категорії засуджених є один (єдиний) 
механізм звільнення від покарання, а саме – через засто-
сування до них помилування, яке здійснюється Президен-
том України. Так, згідно із ч. 2 ст. 87 КК України, актом 
про  помилування  може  бути  здійснена  заміна  засудже-
ному призначеного судом покарання у вигляді довічного 
позбавлення волі на позбавлення волі на строк не менше 
двадцяти  п’яти  років.  Клопотання  про  помилування 
може  бути  подано  засудженим  після  відбуття  не  менш 
ніж  двадцяти  років  відбуття  покарання, що  передбачено 
у ч. 7 ст. 151 КВК України.

У законодавстві зарубіжних країн досить поширеною 
є практика застосування умовно-дострокового звільнення 
осіб, які засуджені до довічного позбавлення волі, на від-
міну  від  позиції  законодавця  в Україні,  який  відповідно 
до  ч.  1  ст.  81 КК України  не  визначає  такої  можливості 
[14, c. 163]. Наприклад, у КК Іспанії законодавець перед-
бачив, що  суд,  ухвалюючи  рішення  про  умовно  достро-
кове  звільнення  особи,  засудженої  до  довічного  позбав-
лення  волі, має  враховувати поведінку  засудженої  особи 
під  час  виконання  покарання,  обставини  злочину,  ризик 
рецидиву злочину та звіти адміністрації виконання пока-
рання.  Для  «довічників»,  засуджених  за  терористичну 
діяльність, установлювались такі умови звільнення, як-то 
остаточна відмова від тероризму (від цілей, засобів), спри-
яння  правоохоронним  органам  у  превентивних  заходах 
щодо тероризму. Однак, окрім того, вводиться іспитовий 
строк, протягом якого здійснюється моніторинг поведінки 
звільненої особи та по закінченню якого надається оста-
точний висновок про можливість перебування такої особи 
на волі. [15, c. 148–149]. Таким чином, установлений діє-
вий механізм стимулів для виправлення особи.

Умовно-дострокове звільнення осіб, довічно позбавле-
них волі, досліджувалось і Європейським судом ыз прав 
людини.  Зразковою  в  цьому  аспекті  є  справа  «Петухов 
проти  України»,  у  п.п.  78,  79  якої  встановлено  такее: 
«Щодо режиму для засуджених до довічного позбавлення 
волі,  то  ситуація  залишились  практично  незмінною, 
оскільки,  незважаючи  на  постійні  рекомендації  КЗК, 
зміни  до  відповідного  законодавства  внесено  не  було. 
Засуджених до довічного позбавлення волі продовжують 
тримати окремо від  інших засуджених  і до 23  годин на 
добу вони проводять у своїх камерах,  (зазвичай) розра-
хованих  на  двох  або  трьох  осіб,  практично  без  органі-
зованої  діяльності  та  спілкування.  Особливо  складною 
ситуація була для тих засуджених, які трималися в каме-
рах  самі  (за  власним клопотанням або  з міркувань без-
пеки, оскільки вважалися такими, що становили загрозу 
для інших засуджених), та режим яких de facto упродовж 
багатьох  років  становив  одиночне  ув’язнення.  Режим 
для  засуджених  до  довічного  позбавлення  волі  в  Укра-
їні має бути ґрунтовно переглянутий з метою включення 
структурованої  програми  конструктивної  та  бажаної 
діяльності  поза  межами  камери;  соціальні  працівники 
та психологи повинні активно працювати із засудженими 
до довічного позбавлення волі, щоб заохочувати їх брати 
участь у цій програмі та намагатись безпечно залучити 
їх до спілкування з іншими засудженими упродовж при-
наймні  частини  кожного  дня.  Немає  жодного  виправ-
дання  систематичному  відокремленню  засуджених  до 
довічного  позбавлення  волі  від  інших  засуджених». До 
того ж п. 168 цього рішення ще раз підкреслено сформо-
вану тезу ЄСПЛ щодо того, що Конвенція не забороняє 
застосування покарання у вигляді довічного позбавлення 
волі до осіб, яких було визнано винними у вчиненні особ-
ливо  тяжких  злочинів.  Однак  для  того, щоб  таке  пока-
рання  відповідало  вимогам  ст.  3,  воно має  бути  de  jure 
та  de  facto  таким,  яке може бути  скороченим, що озна-
чає як наявність у засудженого перспективи звільнення, 
так і можливість перегляду. Засуджені, яким було обрано 
покарання у вигляді довічного позбавлення волі, мають 
право від самого початку знати, що вони повинні зробити 
для  того, щоб  питання  про  їхнє  дострокове  звільнення 
було розглянуто та за яких умов. ЄСПЛ звернув увагу й на 
недосконалу  процедуру  помилування.  Адже  законодав-
ство не  зобов’язує Президента  обґрунтовувати  рішення 
про  помилування,  враховувати  практику  міжнародних 
інституцій та публікувати звіти про діяльність з описом 
процедури  розгляду  клопотань  про  помилування  [16]. 
Таким  чином,  єдиний шлях  виходу  на  свободу  довічно 
ув’язнених осіб видається здебільшого ілюзорним.

Підводячи  підсумок,  варто  зазначити,  що  особи, 
засуджені  на  довічне  позбавлення  волі,  є  досить  ураз-
ливою категорією  в’язнів,  які  потребують  додаткового 
захисту. Вбачається необхідність установлення можли-
вості умовно-дострокового звільнення зазначеної кате-
горії засуджених і перейняття досвіду зарубіжних країн 
із цього питання – звільнення осіб, які досягли 65 річ-
ного  віку  за  умови  їх  зразкової  поведінки,створення 
прозорої  процедури  розгляду  Президентом  України 
клопотань  про  помилування  та  надання  щорічних 
звітів  із  зазначеної  тематики.  Виникає  необхідність 
визначення  матеріальних  підстав  зміни  умов  три-
мання  та  поняття  «багатомісних  приміщень  камер-
ного  типу»,  а  також  урегулювання  суперечності  між 
ч. 6 ст. 151 й абз. 1 ст. 151.1 КВК України. Окрім того, 
вважаємо  потрібним  врахувати  висновки  ЄСПЛ  щодо 
змін режиму довічно позбавлених волі осіб, які повинні 
сприяти виправленню та ресоціалізації.
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОВТОРНОСТІ  
ТА РЕЦИДИВУ УМИСНОГО ВБИВСТВА

SEPARATE QUALIFICATION QUESTIONS FOR REPEATABILITY AND RETURN

Скок С.Г.,
здобувач

Науково-дослідного інституту публічного права

У статті доведено, що умисне вбивство, передбачене п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України, буде кваліфікуватись як:
1) повторність умисного вбивства, яке не пов’язано із засудженням суб’єкта за раніше вчинений злочин, потребує окремої кваліфі-

кації першого умисного вбивства за тією статтею КК України, якою воно передбачене та кваліфікації наступного умисного вбивства вже 
як повторного, передбаченого п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України;

2) повторність умисного вбивства, яке пов’язане із засудженням суб’єкта за раніше вчинений злочин, потребує кваліфікації  лише як 
повторного умисного вбивства, передбаченого п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України. Кваліфікація рецидиву умисного вбивства простіша, ніж інших 
видів множинності цього злочину, адже тут необхідно дати кримінально-правову оцінку лише другому (рецидивному) злочину.

Перший злочин, за який особа має судимість, уже отримав свою оцінку у вироку суду. Наголошено, що у випадку після вчинення осо-
бою нового злочину виникли обставини, які усувають передбачені статтею 34 КК підстави для визнання вчинених нею діянь рецидивом 
злочинів (наприклад, обвинувальний вирок за попередній злочин (злочини) було скасовано як неправосудний і особу було реабілітовано; 
обвинувальний вирок за попередній або наступний злочин було змінено й особа у зв’язку із цим вважається такою, що має судимість за 
необережний злочин; новим законом було скасовано злочинність діяння тощо), то судам належить зважати на те, що рецидив злочинів 
у поведінці такої особи був відсутній. У зв’язку із цим втрачають своє правове значення всі несприятливі для особи наслідки, які виникли 
внаслідок визнання вчинених нею діянь рецидивом злочинів. Що стосується можливості наявності у п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України пенітен-
ціарного рецидиву, то необхідно зазначити, що він за такої ситуації відсутній, оскільки він може бути тоді, коли злочин учиняється під час 
відбування строкового покарання, до якого раніше було засуджено особу. Кримінальна відповідальність передбачена за пенітенціарний 
рецидив лише в певних статтях вітчизняного кримінального законодавства, наприклад, у ст. ст. 390–393 КК України.

Ключові слова: злочин, покарання, життя людини, умисне вбивство, множинність, повторність, сукупність, рецидив.

The article proved that premeditated murder provided for in Section 13, Part 2, Art. 115 of the Criminal Code of Ukraine will be qualified as
1) repetition of premeditated murder, which is not related to the conviction of the subject for the previously committed crime, requires a 

separate qualification of the first premeditated murder under the article of the Criminal Code of Ukraine, which is foreseen and qualification of the 
subsequent premeditated murder, provided for in paragraph 13 of Part 2 of Art. 115 of the Criminal Code of Ukraine;

2) repetition of premeditated murder, which is connected with the conviction of the subject for a previously committed crime, requires 
qualification only as the repeated premeditated murder provided for in item 13 h. 2 of Art. 115 of the Criminal Code of Ukraine.

Qualifying for a recurrence of premeditated murder is simpler than for other types of plurality of this crime, since it is only necessary to give 
a criminal law assessment to the second (recurrent) crime. The first crime for which a person has a criminal record has already received its 
assessment in a court sentence. It was emphasized that in the case after the commission of a new crime, circumstances arose, which eliminate 
the grounds provided for in Article 34 of the Criminal Code for recognizing the acts of recidivism committed by him (for example, the conviction for 
a previous crime (crimes) was annulled and the person was rehabilitated; for the previous or subsequent crime has been changed and the person 
is therefore considered to have a conviction for a negligent crime; the new law abolished crime of crime, etc.), then the courts should proceed 
from the fact that o there was no recurrence of crimes in the behaviour of such a person. In this regard, all adverse effects that arose from the 
recognition of the acts of recidivism committed by them have lost their legal significance. With regard to the possibility of having in item 13 h. 2 Art. 
115 of the Criminal Code of Ukraine of penitentiary relapse, it should be noted that in such a situation it is absent, as it can take place when crime 
is committed during the term of punishment to which the person was previously sentenced. Criminal liability is provided for penitentiary recurrence 
only in certain articles of domestic criminal law, for example, in Art. 390-393 of the Criminal Code of Ukraine.

Key words: crime, punishment, human life, premeditated murder, multiplicity, repetition, totality, relapse.

Постановка проблеми.  Під  множинністю  злочинів 
прийнято розуміти вчинення особою двох або більше зло-
чинів, незалежно від того, чи притягувалась особа за вчи-
нення злочинів до кримінальної відповідальності чи ні.

Окрім цього,  в  чинному  кримінальному  законодав-
стві  України  правила  кваліфікації  злочинів  взагалі, 
і кваліфікації множинності злочинів, зокрема, не перед-
бачені. Однозначно, що такі правила є, вони вироблені 
кримінально-правовою  наукою  й  апробовані  практи-
кою.  Проте  пропозиція  про  доцільність  закріплення 
в КК  самостійного  розділу,  в  якому  такі  правила  були 
б зафіксовані, яка висловлювалась неодноразово в юри-
дичній  літературі,  так  і  залишилась  не  сприйнятою 
законодавцем.

Не  отримала  комплексного  вирішення  проблема  ква-
ліфікації множинності злочинів і в юридичній літературі. 
В  Україні  на  монографічному  рівні  вона  не  досліджу-
валась.  Водночас  немає  підстав  стверджувати,  що  такі 
питання не досліджувались узагалі.

Стан дослідження.  Окремі  аспекти  цієї  проблеми 
піднімались  українськими  та  зарубіжними  вченими 
під  час  розгляду  декількох  блоків  кримінально-право-
вих проблем. Зокрема,  І.Б. Агаєв, Н.Б. Алієв, М.І. Бажа-

нов, М.І.  Блум, А.С. Горелік, В.К. Грищук, П.С. Дагель, 
І.О. Зінченко, Ю.О. Красіков, Г.Г. Криволапов, В.П. Мал-
ков,  Д.М.  Молчанов,  Н.Д.  Дурманов,  А.С.  Нікіфоров, 
Р.Б. Пєтухов, А.А. Піонтковський, Ф.Р. Рагімов, М.М. Ста-
новський, А.А. Стрижевська, Н.А. Стручков, Г.Т. Ткешелі-
адзе, В.І. Тютюгін, П.Л. Фріс, Ю.Н. Юшков, А.М. Яковлєв, 
Н.Ф. Яшинова частково розглядали питання кваліфікації 
при  дослідженні  множинності  злочинів  у  межах  питань 
Загальної частини кримінального права.

Виклад основного тексту. Вчинення ж двох і більше 
вбивств однією й тією ж особою свідчить про зростання 
суспільної  небезпеки  як  скоєного  діяння,  так  і  суб’єкта 
злочину. Вчинення кількох убивств не може кваліфікува-
тись лише за ч. 1 ст. 115 КК України, оскільки вона перед-
бачає простий (основний) склад убивства.

Відповідно  до  п.  17  постанови Пленуму Верховного 
Суду України №  2  від  7  лютого  2003  року  «Про  судову 
практику у справах про злочини проти життя та здоров’я», 
відповідальність за повторне умисне вбивство настає неза-
лежно від того, чи була винна особа, раніше засуджена за 
перший злочин, вчинила вона закінчене вбивство чи готу-
вання до нього або замах на нього, була вона виконавцем 
чи іншим співучасником злочину.
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Якщо  винний  не  був  засуджений  за  раніше  вчинене 
вбивство  чи  готування  до  нього  або  замах  на  нього,  ці 
його дії підлягають самостійній кваліфікації,  а повторно 
вчинене вбивство кваліфікується за п. 13 ч. 2 ст. 115 КК. 
Окремо  кваліфікуються  діяння  й  у  випадках,  коли  спо-
чатку було вчинено закінчене умисне вбивство, а потім – 
готування до такого ж злочину чи замах на нього.

При  вчиненні  декількох  умисних  убивств  за  обтя-
жуючих  обставин,  передбачених  різними  пунктами 
ч.  2  ст.  115  КК,  дії  винного  кваліфікуються  за  цими 
пунктами та за п. 13 ч. 2 зазначеної статті з урахуванням 
повторності.

Вбивство  не  може  кваліфікуватись  за  п.  13  ч.  2  
ст.  115 КК,  якщо  судимість  за  раніше  вчинене  вбивство 
знята  чи  погашена  в  установленому  законом  порядку, 
якщо на момент вчинення нового злочину минули строки 
давності притягнення до відповідальності за перший зло-
чин,  а  у  випадку,  передбаченому  ч.  4  ст.  49  КК,  –  коли 
особа була звільнена судом від кримінальної відповідаль-
ності у зв’язку із закінченням строків давності.

Під раніше вчиненим умисним убивством розуміються 
не тільки вбивства, кваліфіковані за ст. 115 КК 2001 р. чи 
ст.ст. 94 і 93 КК 1960 р., а й убивства, відповідальність за 
які передбачена іншими статтями КК (ст.ст. 112, 348, 379, 
400, ч. 4 ст. 404, ст. 443 КК 2001 р. чи відповідні статті КК 
1960 р.).

Судам варто мати на увазі, що за співучасті в убивстві 
така кваліфікуюча ознака цього злочину як учинення його 
особою,  яка  раніше  вчинила  умисне  вбивство,  повинна 
враховуватись при кваліфікації дій тільки тих співучасни-
ків, яких ця ознака стосується [1, с. 44–45].

Узагалі, вчинення двох і більше умисних вбивств треба 
відрізняти від умисного вбивства двох і більше осіб: у пер-
шому випадку – це множинність злочинів, а в другому – 
одиничний  злочин.  І  кваліфікація цих  злочинів  здійсню-
ється за різними пунктами ч. 2 ст. 115 КК України, хоча 
їх  об’єктивна  сторона  за  різночасності  умисних  убивств 
узагалі збігається в обох випадках.

Із  цього  приводу  О.М.  Попов  зазначає,  що  вбивство 
двох і більше осіб – це один злочин, обтяжений загибеллю 
декількох  осіб,  а  неодноразовість  передбачає  декілька 
окремих самостійних злочинів, учинених однією особою 
(або особами, які діяли спільно) [2, с. 64].

Відповідно  до  п.  5  постанови  Пленуму  Верховного 
Суду України № 2 від 7 лютого 2003 р. «Про судову прак-
тику  у  справах  про  злочини  проти  життя  та  здоров’я», 
умисне позбавлення життя двох або більше осіб кваліфі-
кується за п.1 ч. 2 ст. 115 КК України за умови, що їх убив-
ство  охоплювалось  єдиним  умислом  винного.  Для  такої 
кваліфікації  немає  значення,  яким  мотивом  керувався 
винний і чи був він однаковим при позбавленні життя кож-
ного з потерпілих. Якщо ці мотиви передбачені як квалі-
фікуючі ознаки, дії винного додатково кваліфікуються й за 
відповідними пунктами ч. 2 ст. 115 КК України.

Наявність розриву в часі при реалізації єдиного умислу 
на вбивство двох або більше осіб значення для кваліфіка-
ції злочину за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України немає [1, с. 40].

Віднесення законодавцем умисного вбивства двох або 
більше  осіб  до  обтяжуючих  обставин  можна  пояснити 
тяжкістю наслідків, які наступають у зв’язку з учиненням 
цього  злочину,  а  також  особи  винного,  який  позбавляє 
життя кількох осіб.

Умисел на вбивство двох або більше осіб – обов’язкова 
ознака,  котра  вказує  на  злочинні  наміри  винного.  При 
визначенні  різночасного  вбивства  двох  або  більше  осіб, 
об’єднаного  єдністю  злочинного  наміру,  повинен  бути 
встановлений  тільки  прямий  умисел,  а  при  одночас-
ному вбивстві – можливий не тільки прямий умисел, але 
й непрямий умисел.

Про єдність злочинного наміру на вбивство двох або 
більше  осіб  може  свідчити,  в  деяких  випадках,  тільки 

умисел,  і  навіть  попередній  мотив  учинення  злочину 
може бути не визначеним. Проте мотив не може врахову-
ватись в усіх випадках обов’язковою ознакою єдності зло-
чинного наміру винного. Цілком можлива кваліфікація за 
п. 1 ч. 2 ст. 115 КК, якщо умисел убити одну особу може 
замінитись умислом убити ще кількох осіб, які під час реа-
лізації умисного вбивства однієї особи випадково опини-
лись на місці події, тому в першому випадку кваліфікація 
повинна замінитись, наприклад, убивство на замовлення, 
а  в  другому  випадку  –  полегшення  вчинення  цього  зло-
чину, тобто вбивство двох або більше осіб.

Як  було  сказано  вище,  для  кваліфікації  діяння  за 
п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України, необхідно, щоб була єдність 
умислу на вчинення вбивства двох або більше осіб. Саме 
умисел дозволяє відмежувати цей злочин від множинних 
убивств. Різночасне заподіяння смерті кільком особам за 
наявності  єдиного  умислу  також  може  бути  кваліфіко-
вано як вбивство двох або більше осіб. Із цього приводу 
О.М. Красіков пише: «У тих випадках, коли друге вбив-
ство  не  було  пов’язане  з  першим  єдиним  умислом,  ско-
єне не можна кваліфікувати як убивство двох або більше 
осіб. Убивство,  вчинене  повторно,  не  охоплюються  єди-
ним умислом і вчиняється різночасно, а вбивство двох або 
більше осіб відбуваються в один час або з незначним роз-
ривом у часі та з умислом убити відразу двох або більше 
осіб» [3, с. 40].

Показовим може бути такий приклад. В. під час 
відбуття покарання за грабіж пообіцяв приятелям, 
що розправиться зі свідками, які давали свідчення 
проти нього. Вийшовши з колонії, він приїхав у село, 
де жила одна зі свідків – Ж., і намагався її вбити, вда-
ривши ножем у спину. Потім В. сів в автобус і поїхав 
до міста, де хотів знайти сестру Ж. – іншого свідка. 
Через кілька днів він підстеріг Ж. (сестру), коли вона 
виходила з воріт фабрики після вечірньої зміни і став 
переслідувати її з метою завдати удару ножем у спину. 
У цей момент В. був затриманий [4]. Із наведеного при-
кладу видно, що В. мав намір убити обох сестер, але 
через те, що Ж. жили в різних місцях, він фізично не 
міг учинити злочин одночасно. Саме умисел є в цьому 
випадку підставою для визнання того, що винним вчи-
нювався єдиний злочин.

Але є й інша думка із цього питання. На думку Г.М. Бор-
зенкова,  за  великого  розриву  в  часі  й  наявності  інших 
обставин,  які  свідчать  про  відсутність  єдиного  умислу, 
вбивство  не  може  кваліфікуватись  як  умисне  вбивство 
двох і більше осіб. У цих випадках злочинець здійснює не 
одне, а кілька вбивств [5, с. 37]. Обидві позиції заслугову-
ють уваги, а це означає, що немає однозначної відповіді на 
це питання  і в кожному окремому разі кваліфікація буде 
залежати від конкретних обставин справи.

Відсутність  єдиного  умислу  на  вчинення  вбивства 
кількох  осіб  є  підставою  для  визнання  наявності  в  діях 
особи декількох злочинів. Це може бути в тому разі, коли 
умисел на вбивство іншої особи з метою приховати інше 
умисне  вбивство  виник  через  деякий  час  після  того,  як 
винний учинив перше вбивство.

Так, наприклад, Верховний Суд України визнав 
правильною кваліфікацію дій П. за ч. 1 ст. 115; п. 9, 
13 ч. 2 ст. 115 КК України, який 21 лютого 2005 року 
у сварці, яка виникла під час розпиття спиртних напоїв із 
Я.Г., умисно вбив його, а після цього з метою приховання 
цього злочину умисно вбив його дружину – Я.Д. Верховний 
суд установив, що умисел на вбивство Я.Д. виник уже 
після вбивства Я.Г. з тим, щоб вона не повідомила про 
вчинення П. злочину правоохоронним органам [6].

Також  можна  навести  приклад  із  судової  практики, 
який  ілюструє  як  видається,  неправильну  кваліфікацію 
подібного умисного вбивства.

Так, А. був у шлюбних відносинах з Д. Під час спільного 
проживання А. стало відомо, що його дружину Д. раніше 
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було зґвалтовано. 7 листопада 2009 року А. зі своєю дру-
жиною Д. і знайомим М-в. прийшли в будинок П., де від-
значали свято. Близько 15 години в будинок до П., що 
проживала в с. Е., прийшли М., Т. і К. У процесі спільного 
розпиття спиртних напоїв А. і М. посварилися через те, 
що, нібито, Д. була зґвалтована М.

На ґрунті неприязних відносин, які виникли, А., бажа-
ючи помститися М., узяв зі столу кухонний ніж і, з метою 
вбивства, завдав ним удару в область грудей М., останній 
схопився за одяг А. і, падаючи на підлогу, повалив остан-
нього на себе. При падінні А. вдарив М. головою в обличчя, 
потім у будинок зайшов К. і затягнув А. в зал квартири. 
Від наскрізного поранення в серце М. помер. А. намагався 
вирватись. У цей час, о 19-й годині, М-в вивів із будинку Т., 
який хотів розібратися щодо того, що сталось  відносно 
М. У дворі будинку між М-в і Т. виникла сварка, яка пере-
росла в бійку. Від ударів М-в Т. впав. А., вирвавшись від 
К., вибіг у двір. Побачивши, що М-в лупцює Т., А. підбіг до 
лежачого Т. і завдав йому кілька ударів ногами по різних 
частинах тіла. Потім, узявши палицю, наніс кілька уда-
рів нею, а коли палиця зламалася, підібрав із землі цеглу 
і з близької відстані, із силою двічі кинув її в голову Т. Від 
отриманої черепно-мозкової травми Т. помер.

Після скоєння вбивства М. і Т., А. поїхав у с. П-ське, 
звідки повідомив про подію в міліцію по телефону, у зв’язку 
з чим і був затриманий. А. було притягнуто до криміналь-
ної відповідальності за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України [7].

У  цьому  випадку,  очевидно,  що  вказані  вище  вбив-
ства  не  охоплювались  єдиним  умислом  винного.  Тому 
зазначені дії А. необхідно було б кваліфікувати  за п. 13. 
ч. 2 ст. 115 КК України, а не за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України, 
як убивство двох і більше осіб.

Неоднозначно  в  теорії  кримінального  права  вирішу-
ється питання, коли суб’єкт злочину, бажаючи позбавити 
життя декількох осіб, убив двох із них, а щодо інших не 
зміг  реалізувати  свій  умисел  із  причин,  які  не  залежали 
від його волі.

Так,  В.К.  Грищук  вважає, що  в  цій  ситуації  вчинене 
варто  кваліфікувати  як  убивство  двох  або  більше  осіб 
(за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України) та замах (закінчений чи 
незакінчений  залежно  від  обставин)  на  вбивство  двох 
або більше осіб  (за ст. 15  і п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України) 
[8, с. 252].

Водночас,  Л.П.  Брич  зазначає,  що  у  вчиненому 
є  всі  ознаки  закінченого  складу  злочину,  закріпленого 
у п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України. З  її позиції, той факт, що 
винна особа не досягла своєї мети позбавити життя більше, 
ніж двох осіб, не впливає на кримінально-правову кваліфі-
кацію та не змінює її. Позбавлення життя більше, ніж двох 
осіб,  оскільки  воно  передбачене  в  тому  самому  пункті 
ч. 2 ст. 115 КК України, з позиції кримінально-правової ква-
ліфікації  формально  оцінюється  законодавцем  однаково. 
Відмінність може бути проведена на іншому етапі засто-
сування кримінально-правової норми – призначення пока-
рання в межах відносно визначеної санкції ч. 2 ст. 115 КК 
України. Кваліфікація ж учиненого у змодельованій ситу-
ації як закінченого злочину за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК Укра-
їни  та  одночасно  як  замаху  на  умисне  вбивство  двох 
або більше осіб за ст. 15 та п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України 
буде порушенням принципу non bis in idem, що не лише 
є неприпустимим у теорії кримінально-правової кваліфі-
кації, а й заборонено стандартами Європейської Конвенції 
із прав людини [9, с. 352]. 

Особливий  інтерес  представляє  ситуація,  коли  від-
сутня  єдність  умислу  на  вбивства  кількох  осіб,  але  за 
такої  умови  розрив  у  часі  між  ними  дуже  незначний. 
Одночасність  скоєння  вбивств  у  таких  випадках  може 
виявитись  підставою  кваліфікації  вчинених  діянь  за 
п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України. Так, відсутність розриву в часі 
можливо при «трансформації» умислу, коли перше вбив-
ство відбувається з одним мотивом, наприклад, корисли-

вим, а друге виявилось наслідком трансформації корисли-
вого мотиву у прагнення приховати перше. Проте не варто 
забувати, що і під час другого вбивства можливий усе той 
же  корисливий мотив.  І  все ж,  на нашу думку,  в  такому 
разі трапляться кілька злочинів, оскільки умисел на перше 
вбивство  виникає  після  вчинення  першого,  нехай  навіть 
і при мінімальному часовому розриві.

Якщо винний у різний час учинив два замахи на вбив-
ство  за  обтяжуючих  обставинах,  за  перше  з  яких  він  не 
був судимий, учинене в цілому повинно кваліфікуватись 
за  ст.  15  та  п.  13  ч.  2  ст.  115 КК Україн  і,  крім  того,  за 
відповідними її пунктами, котрі передбачають обтяжуючі 
обставини обох замахів на вбивство.

Кажучи  про  кваліфікацію  умисного  вбивства,  перед-
баченого  п.  13  ч.  2  ст.  115  КК України,  як  повторності, 
необхідно  слідувати  відповідним  правилам  кваліфікації. 
Так,  В.О.  Навроцький  вважає,  що  за  такої  кваліфікації 
необхідно:

1)  визначити, чи є повторення діянь, спрямованих на 
вчинення  одного  злочину  чи  вчинення  двох  або  більше 
злочинів;

2)  дати кримінально-правову оцінку кожному злочину 
окремо, визначити, чи зберігаються його правові наслідки 
(не  сплила  давність  кримінальної  відповідальності  або 
судимість не погашена чи не знята, немає процесуальних 
перепон  для  притягнення  до  кримінальної  відповідаль-
ності);

3)  визначити вид повторності;
4)  установити, чи надає КК повторності кваліфікую-

чого значення;
5)  остаточно кваліфікувати скоєне з урахуванням повтор-

ності другого злочину (наступних злочинів) [10, с. 371].
Це загальні правила кваліфікації повторності злочинів 

і,  звісно, що  їм  потрібно  слідувати. Ми  встановили, що 
умисне вбивство, передбачене п. 13 ч. 2 ст. 115 КК Укра-
їни,  є  повторність,  яка  виступає  ознакою  відповідного 
складу  злочину  і  є  так  званою  повторністю  у  власному 
розумінні цього слова. Крім того, повторністю однорідних 
злочинів. Тут теж є певні правила кваліфікації таких зло-
чинів, зокрема, О.В. Ус пропонує:

1)  Правило кваліфікації повторності однорідних зло-
чинів,  не  пов’язаної  із  засудженням  суб’єкта  за  раніше 
вчинений  злочин.  Кожен  злочин,  який  становить  такий 
вид повторності, підлягає самостійній кваліфікації за від-
повідною  статтею  (частиною  статті)  Особливої  частини 
КК, за такої умови наступний злочин кваліфікується з ура-
хуванням повторності його вчинення. Повторність одно-
рідних злочинів не пов’язана  із  засудженням суб’єкта  за 
раніше вчинений злочин, в такому разі збігається з реаль-
ною сукупністю злочинів. Тому вчинення двох або більше 
однорідних  самостійних  злочинів  одночасно  утворює 
і повторність, і сукупність злочинів.

2)  Правило  кваліфікації  повторності  злочинів, 
пов’язаної  із  засудженням  суб’єкта  за  раніше  вчинений 
злочин. Вчинений  суб’єктом  після  засудження  повторний 
злочин підлягає кваліфікації за частиною статті Особливої 
частини КК,  яка  передбачає  таку  кваліфікуючу  ознаку  як 
повторність [11, с. 261–262].

Урахувавши  вищезазначені  правила  кваліфікації 
повторності, умисне вбивство, передбачене п. 13 ч. 2 ст. 115  
КК України, буде кваліфікуватись так:

1)  повторність умисного вбивства, яке не пов’язано із 
засудженням суб’єкта за раніше вчинений злочин, потре-
бує  окремої  кваліфікації  першого  умисного  вбивства  за 
тією статтею КК України, якою воно передбачене та квалі-
фікації наступного умисного вбивства вже як повторного, 
передбаченого п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України;

2)  повторність  умисного  вбивства,  яке  пов’язане  із 
засудженням суб’єкта за раніше вчинений злочин, потре-
бує кваліфікації  лише як повторного умисного вбивства, 
передбаченого п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України.
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Досліджуючи  рецидив  умисного  вбивства,  зазна-
чимо,  що  він  також  певним  чином  відображений 
у п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України.

Відповідно до ст. 34 КК України, рецидивом злочинів 
визнається  вчинення  нового  умисного  злочину  особою, 
яка має судимість.

Щодо  рецидиву  злочинів,  Пленум  Верховного  Суду 
України в постанові № 7 від 4 червня 2010 р. «Про прак-
тику  застосування  судами  кримінального  законодавства 
про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх пра-
вові наслідки» вказує, що оскільки, відповідно до частини 
першої статті 88 КК, особа визнається такою, що має суди-
мість, із дня набрання законної сили обвинувальним виро-
ком і до погашення або зняття судимості, то вчинення саме 
в цей період нового умисного злочину утворює з попере-
днім умисним злочином їх рецидив.

Якщо після вчинення особою нового злочину виникли 
обставини, які усувають передбачені статтею 34 КК під-
стави для визнання вчинених нею діянь рецидивом злочи-
нів (наприклад, обвинувальний вирок за попередній зло-
чин  (злочини) було скасовано як неправосудний й особу 
було  реабілітовано;  обвинувальний  вирок  за  попередній 
або наступний злочин було змінено й особа у зв’язку з цим 
вважається такою, що має судимість за необережний зло-
чин;  новим  законом  було  скасовано  злочинність  діяння 
тощо), то судам належить зважати на те, що рецидив зло-
чинів  у  поведінці  такої  особи  був  відсутній.  У  зв’язку 
з цим утрачають своє правове значення всі несприятливі 
для особи наслідки, які виникли внаслідок визнання вчи-
нених нею діянь рецидивом злочинів.

В  окремих  статтях  Особливої  частини  КК  рецидив 
злочинів  передбачено,  як  різновид  повторності  злочинів 
і,  крім таких кваліфікуючих ознак,  як учинення  злочину 
повторно або його вчинення особою, яка раніше вчинила 
відповідний злочин, може бути виражений і такою квалі-
фікуючою ознакою, як учинення злочину особою, раніше 
судимою за відповідний злочин [2, с. 186].

Рецидив злочину – це по суті вид повторності злочи-
нів, який характеризується тим, що новий умисний злочин 
учинено особою, незважаючи на заходи кримінально-пра-
вового впливу, що вже застосовувались до неї раніше.

Як  зазначає  Б.М.  Телефанко,  рецидив  –  спеціальний 
термін,  привнесений  у  юриспруденцію  з  медицини.  Він 
походить  від  латинського  слова  “recidirens”,  що  означає 
повернутись,  відновитись.  За  дослівним  тлумаченням 
терміна  будь-яке  повернення  до  кримінальної  поведінки 
можна вважати рецидивом [12, с. 204–205].

Для  кваліфікації  множинності  злочинів  як  рецидиву 
необхідно з’ясувати, що: 

−  суб’єкт  злочину  одноособово  або  у  співучасті 
з  іншими  суб’єктами  злочину  вчинив  декілька  (два  чи 
більше) одиничних злочинів, кожен із яких передбачений 
в Особливій частині КК як самостійний склад злочину;

−  злочини,  які  утворюють  рецидив,  є  лише  умис-
ними.  Водночас  можливе  найрізноманітніше  поєднання 
таких умисних злочинів, а саме: вони можуть бути закін-
ченими  чи  незакінченими,  вчиненими  одноособово  або 
у  співучасті,  простими  або  ускладненими  (триваючими, 
продовжуваними,  складеними  (складними),  злочинами, 
які кваліфікуються  за наслідками) тощо. Так, відповідно 
до  абз.  2  п.  7  постанови  ПВСУ  «Про  практику  призна-
чення  судами  кримінального  покарання»  від  24  жовтня 
2003 р. № 7 «для вирішення питання про наявність реци-
диву злочину немає значення, чи був закінчений умисний 
злочин, за який особа засуджується за останнім вироком 
або засуджувалася раніше, а також була вона виконавцем 
чи співучасником цих злочинів»;

−  злочини,  з  яких  складається  рецидив,  учиняються 
неодночасно (в різний час), тобто існує проміжок часу між 
учиненням кожного з них, який визначається засудженням 
суб’єкта за раніше вчинений злочин;

−  раніше вчинений умисний злочин не декриміналі-
зовано  (не  усунено  його  злочинність  і  караність)  новим 
законом, який набув чинності; суб’єкт не був засуджений 
за вироком суду без призначення покарання або  із звіль-
ненням  від  покарання;  суб’єкт  не  був  реабілітований 
(частини 3 та 4 ст. 88 КК);

−  суб’єкт  злочину  (співучасники),  вчиняючи  новий 
умисний злочин, має не зняту чи непогашену судимість за 
раніше вчинений умисний злочин. Оскільки відповідно до 
ч. 1 ст. 88 КК особа визнається такою, що має судимість, із 
дня набрання  законної  сили обвинувальним вироком  і  до 
дня погашення або зняття судимості, то вчинення саме в цей 
період нового умисного злочину утворює з попередньо вчи-
неним умисним злочином їх рецидив [11, с. 271–272].

У  вітчизняному  кримінальному  законодавстві  види 
рецидиву злочинів не виокремлено й не визначено. За різ-
ними  критеріями  їх  класифікує  доктрина  кримінального 
права,  до  того  ж  існують  досить  різноманітні  погляди 
щодо цього питання. Наприклад, О.В. Ус в одній із своїх 
наукових робіт подає такі види рецидиву:

1. За характером вчинюваних суб’єктом злочинів:
−  загальний рецидив – трапляється, коли суб’єкт (спі-

вучасники),  який  має  судимість  за  попередній  умисний 
злочин, учиняє новий умисний різнорідний (не тотожний 
і не однорідний) із попередньо вчиненим злочином;

−  спеціальний рецидив –  трапляється,  коли  суб’єкт 
(співучасники), який має судимість за попередній умисний 
злочин,  учиняє новий умисний  тотожний чи однорідний 
із попередньо вчиненим злочином. Спеціальний рецидив 
вважається  більш  суспільно  небезпечним  і  передбаче-
ний в окремих статтях Особливої частини КК як кваліфі-
куюча ознака  складу  злочину. Наприклад,  у  ч.  2  ст.  133, 
ч. 2 ст. 164, ч. 2 ст. 165, ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 296 КК цей вид 
рецидиву сформульовано як кваліфікуючу ознаку шляхом 
указівки на вчинення особою, «раніше судимою за такий 
саме злочин». Варто зазначити, що цей вид рецидиву збі-
гається з ознаками повторності, яка пов’язана із засуджен-
ням особи за раніше вчинений злочин.

2. За кількістю судимостей: 
−  простий (одноразовий) рецидив –  буває,  коли 

суб’єкт (співучасники), який має одну судимість за попе-
редній умисний злочин, учиняє новий умисний злочин; 

−  складний (багаторазовий) рецидив –  буває,  коли 
суб’єкт (співучасники), який має декілька (дві або більше) 
судимостей  за  попередні  умисні  злочини,  вчиняє  новий 
умисний злочин.

3. За ступенем небезпечності:
−  пенітенціарний рецидив –  коли  суб’єкт  (співучас-

ники) під час відбування покарання у вигляді позбавлення 
волі  за  попередній  умисний  злочин  або  після  відбуття 
цього  покарання,  але  до  погашення  чи  зняття  судимості 
знову вчиняє новий умисний злочин, за який йому призна-
чається покарання у вигляді позбавлення волі;

−  рецидив тяжких та особливо тяжких злочинів – 
коли суб’єкт  (співучасники) вчинив новий умисний тяж-
кий чи особливо тяжкий злочин, маючи судимість за тяж-
кий чи особливо тяжкий умисний злочин [11, с. 272–273]. 

Але, як правильно зазначає Н.І. Устрицька, кваліфіку-
юче значення має спеціальний та пенітенціарний рецидив 
[13, с. 256]. Загальний рецидив зазвичай на кваліфікацію 
не впливає. Це повною мірою стосується й умисного вбив-
ства, передбаченого п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України.

У  нашому  випадку,  рецидив  повинен  розглядатись 
як  спеціальний  і  кваліфікуватись  за правилом, що  знову 
вчинене умисне вбивство, якому передує вчинене винним 
умисне вбивство, за яке він має наявну реальну судимість 
(без будь-яких законних варіантів її відсутності) підлягає 
кваліфікації за п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України.

Висновки. Урахувавши  вищезазначені  правила  ква-
ліфікації  повторності,  умисне  вбивство,  передбачене 
п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України, буде кваліфікуватись так:
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1)  повторність умисного вбивства, яке не пов’язано із 
засудженням суб’єкта за раніше вчинений злочин, потре-
бує  окремої  кваліфікації  першого  умисного  вбивства  за 
тією статтею КК України, якою воно передбачене, та ква-
ліфікації  наступного  умисного  вбивства  вже  як  повтор-
ного, передбаченого п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України;

2)  повторність  умисного  вбивства,  яке  пов’язане  із 
засудженням суб’єкта за раніше вчинений злочин, потре-
бує кваліфікації  лише як повторного умисного вбивства, 
передбаченого п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України.

Кваліфікація  рецидиву  умисного  вбивства  простіша, 
ніж  інших  видів  множинності  цього  злочину,  адже  тут 

необхідно дати кримінально-правову оцінку лише другому 
(рецидивному) злочину. Перший злочин, за який особа має 
судимість, уже отримав свою оцінку у вироку суду.

Що стосується можливості наявності у п. 13 ч. 2 ст. 115  
КК України пенітенціарного рецидиву,  то необхідно від-
значити, що  він  за  такої  ситуації  відсутній,  оскільки  він 
може  бути  тоді,  коли  злочин  вчиняється  у  процесі  від-
бування  строкового  покарання,  до  якого  раніше  було 
засуджено  особу.  Кримінальна  відповідальність  перед-
бачена за пенітенціарний рецидив лише в певних статтях 
вітчизняного  кримінального  законодавства,  наприклад, 
у ст.ст. 390–393 КК України.
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OF THE REGIME IN MODERN SPECIAL INTERNATIONAL LEGAL STANDARDS  

IN THE FIELD OF PROTECTING PRISONERS’ RIGHTS AND THEIR TREATMENT
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Мета статті полягає у проведенні комплексного дослідження відображення вимог режиму в сучасних спеціальних міжнародно-правових 
стандартах у галузі захисту прав ув’язнених та поводження з ними та пошуку сучасних форм їх реалізації в національному кримінально-вико-
навчому законодавстві України. Актуальність обраної теми пояснюється тим значенням, якого набувають міжнародно-правові стандарти в 
галузі захисту прав ув’язнених та поводження з ними у процесі дослідження питань, пов’язаних із режимом відбування (виконання) покарань 
та його відображенням у чинному кримінально-виконавчому законодавстві України. Дослідження режиму як кримінально-правової категорії 
уособлює сутність покарання у вигляді позбавлення волі, тому що саме в його вимогах реалізується той обсяг позбавлення або обмеження 
прав і свобод засуджених, який відповідає кожному виду кримінально-виконавчих установ. Дослідження змісту режиму в місцях примусової 
ізоляції від суспільства стало предметом уваги багатьох вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема: К.А. Автухова, Б.Ж. Киздарбєкової, 
О.К. Шемєтова, К.В. Бондаревої, С.О. Борсученко, Д.В. Горбаня, Б.М. Телефанко. Автор дійшов певних висновків, зокрема:

− режим в установі виконання покарання – це встановлена кримінально-виконавчим законодавством система правил поведінки 
засуджених (режим відбування) і заходів, які здійснюються адміністрацією органів та установ виконання покарань, спрямованих на досяг-
нення цілей покарання (режим виконання);

− норми та правила, які передають сучасне розуміння вимог режиму, містяться у спеціальних стандартах, що стосуються захисту 
прав усіх категорій засуджених і поводження з визначеними категоріями засуджених, а також визначають вимоги до персоналу установ 
виконання покарань;

− основні вимоги та рекомендації Мінімальних стандартних Правил ООН щодо поводження з ув’язненими 2015 р. (правил Манде-
ли) та Європейських пенітенціарних правил щодо основних складників режиму відбування (виконання) покарання, в основному, знайшли 
своє відображення в чинному кримінально-виконавчому законодавстві України.

Ключові слова: режим, установи виконання покарань, ув’язнені, міжнародно-правові стандарти.

The purpose of the article is to conduct a comprehensive research of the requirements of regime in modern special international legal standards 
in the field of protecting prisoners’ rights and their treatment and searching for new forms of their implementation in the national criminal and 
executive legislation of Ukraine. The urgency of the chosen topic is explained by the importance that international legal standards in the field of 
prisoners’ rights protection and their treatment acquire when examining issues related to regime of serving (executing) punishment and its reflection 
in the current criminal and executive legislation of Ukraine. Regime, as a criminal law category, embodies the essence of the sentence in the form 
of deprivation of liberty. It is due to the fact, that the amount of deprivation or restriction of convicts’ rights and freedoms is implemented precisely 
in its requirements that corresponds to each type of penal institutions. Studying the essence of regime in places of forced isolation from society 
has become the subject of attention of many domestic and foreign scholars, including such academics as: K.A. Avtukhov, B.Zh. Kydarbiekova, 
O.K. Shemietov, K.V. Bondareva, S.O. Borsuchenko, D.V. Horban, B.M. Telefanko. The author came to certain conclusions, in particular:

− regime in a penal institution is a system of rules and measures for convicts’ conduct (serving time) established by the criminal and 
executive legislation. They are taken by the administration of penal bodies and institutions and are aimed at achieving the goals of the sentence 
(penal regime);

− the norms and rules that determine the current understanding of the requirements of regime are fixed in special standards relating 
to protecting the rights of all categories of convicts and their treatment, treatment of certain categories of convicts, and also determine the 
requirements for the personnel of penal institutions;

− the basic requirements and recommendations of the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, 2015 (“the 
Mandela Rules”) and the European Prison Rules concerning the main components of the regime of serving (executing) punishment are mainly 
reflected in the current criminal and executive legislation of Ukraine.

Key words: regime, penal institutions, prisoners, international legal standards.

Постановка проблеми. Кримінально-виконавча полі-
тика України, враховуючи європейський вектор розвитку 
нашої країни, прагнення стати повноправною учасницею 
цивілізованих світових міждержавних відносин, потребує 
подальшого  узгодження  національного  законодавства  із 
міжнародними стандартами в галузі захисту прав людини. 
Актуальність  обраної  теми  пояснюється  тим  значенням, 
якого  міжнародно-правові  стандарти  в  галузі  захисту 
прав ув’язнених та поводження з ними набувають під час 
дослідженні  питань,  пов’язаних  із  режимом  відбування 
(виконання) покарань та його відображенням у чинному 
кримінально-виконавчому законодавстві України. Зі свого 
боку, режим як кримінально-правова категорія уособлює 
сутність покарання у вигляді позбавлення волі,  тому що 
саме в його вимогах реалізується той обсяг позбавлення 
або обмеження прав і свобод засуджених, який відповідає 
кожному виду кримінально-виконавчих установ.

Аналіз останніх статей та публікацій. Дослідження 
змісту  режиму  в  місцях  примусової  ізоляції  від  суспіль-
ства стало предметом уваги багатьох вітчизняних та зару-
біжних  учених.  Зокрема,  питаннями  визначення  режиму 
опікувалися  такі  науковці: К.А. Автухов  у  статті  «Аналіз 
нормативного й доктринальних визначень поняття «режим 
в  установах  виконання  покарань»  [1],  Б.Ж.  Киздарбєкова 
у  статті  «К  вопросу  о  понятии  и  социально-правовом 
назначении  режима  исполнения  меры  пресечения  в  виде 
содержания  под  стражей»  [2],  О.К.  Шемєтов  у  статті 
«О  некоторых  вопросах  определения  понятия  режима 
в исправительных учреждениях» [3]. Зі свого боку, шляхи 
вирішення  сучасних  проблем  режиму  відбування  (вико-
нання)  покарання  у  виправних  установах  досліджували: 
К.В. Бондарева у статті «Режим як засіб впливу на осіб, які 
відбувають покарання за злісну непокору вимогам адміні-
страції установи виконання покарань» [4], С.О. Борсученко  
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у статті «Проблеми режиму виконання (відбування) кримі-
нальних покарань та шляхи їх вирішення: нові теоретичні 
підходи» [5], Д.В. Горбань у статті «Режим виконання (від-
бування) покарань і проблеми його законодавчої регламен-
тації» [6], Б.М. Телефанко у статті «Режим у кримінально-
виконавчих установах і пенітенціарний рецидив» [7]. Однак 
комплексно питання відображення вимог режиму у спеці-
альних міжнародно-правових  стандартах  у  галузі  захисту 
прав ув’язнених та поводження з ними не досліджувалось.

Мета статті. Мета статті полягає у проведенні комп-
лексного  дослідження  відображення  вимог  режиму 
в сучасних спеціальних міжнародно-правових стандартах 
у  галузі  захисту  прав  ув’язнених  та  поводження  з  ними 
й  пошуку  сучасних  форм  їх  реалізації  в  національному 
кримінально-виконавчому законодавстві України.

Виклад основного матеріалу.  За  визначенням, 
запропонованим К.А. Автуховим,  під  режимом  в  уста-
нові  виконання  покарання  необхідно  розуміти  «вста-
новлену  кримінально-виконавчим  законодавством  сис-
тему правил поведінки засуджених (режим відбування) 
й  заходів,  котрі  здійснюються  адміністрацією  органів 
та установ виконання покарань, спрямованих на досяг-
нення цілей покарання  (режим виконання)»  [1,  с.  147]. 
Окремі зарубіжні автори пропонують відрізняти поняття 
режиму  в  установі  виконання  покарань  від  поняття 
режиму  у  слідчих  ізоляторах  (далі  –  СІЗО)  і  пропону-
ють  власне  визначення  [2,  с.  85]. Враховуючи вищеви-
кладене,  поняття  режиму  в  СІЗО  можливо  визначити 
таким чином: «режим у СІЗО – це врегульовані нормами 
Закону України «Про попереднє ув’язнення» [8] та Пра-
вилами внутрішнього розпорядку СІЗО Державної кри-
мінально-виконавчої  служби  України  (далі  –  ДКВС 
України) [9], іншими законодавчими та відомчими нор-
мативно-правовими актами порядок й умови виконання 
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що 
знаходять  свій  вияв  у  відповідній  поведінці  підозрю-
ваних й обвинувачених  (режим відбування), діяльності 
адміністрації місць тримання під вартою в забезпеченні 
цілей кримінального судочинства (режим виконання)».

За  одним  із  критеріїв  класифікації,  запропонованої 
Ф.М. Городинцем [10, с. 35] та О.І. Іваньковим [11, с. 39], 
стандарти в галузі захисту прав ув’язнених та поводження 
з  ними  поділяються:  на  загальні,  котрі  містять  норми 
і правила, що стосуються прав людини взагалі, боротьби 
зі  злочинністю  та  проблем  удосконалення  правосуддя; 
та  спеціальні,  котрі  стосуються  захисту  прав  усіх  кате-
горій  засуджених  і  поводження  з  ними,  поводження  із 
визначеними категоріями засуджених, а також визначають 
вимоги до персоналу установ виконання покарань.

Саме у спеціальних стандартах у галузі захисту прав 
ув’язнених та поводження з ними містяться норми та пра-
вила, які, на погляд автора, визначають сучасне розуміння 
вимог  режиму.  Відповідно  до  змісту  статті  102  Кримі-
нально-виконавчого  кодексу  України  (далі  –  КВК  Укра-
їни), режим у виправних і виховних колоніях складається 
із таких елементів:

1)  установлений законом та іншими нормативно-пра-
вовими  актами  порядок  виконання  й  відбування  пока-
рання, який забезпечує ізоляцію засуджених;

2)  постійний нагляд за ними;
3)  виконання покладених на них обов’язків;
4)  реалізація їхніх прав і законних інтересів;
5)  безпека засуджених і персоналу;
6)  роздільне тримання різних категорій засуджених;
7)  різні умови тримання засуджених, залежно від виду 

колонії;
8)  зміна умов тримання засуджених;
9)  режим  у  колоніях  має  зводити  до  мінімуму  різ-

ницю між умовами життя в колонії й на свободі, що пови-
нно сприяти підвищенню відповідальності засуджених за 
свою поведінку й усвідомленню людської гідності [8].

Мінімальні  стандартні  Правила  ООН  щодо  пово-
дження  з  ув’язненими  2015  р.  (правила  Мандели),  еле-
менти  режиму,  відтворенні  у  КВК  України,  визначають 
таким чином.

Правило 1 встановлює, що повинні постійно забезпе-
чуватися охорона та безпека ув’язнених, персоналу, осіб, 
які надають послуги, і відвідувачів (вимоги щодо ізоляції 
засуджених та безпеки засуджених і персоналу).

Правило  5.1  зазначає,  що  тюремний  режим  повинен 
прагнути  зводити  до  мінімуму  ту  різницю  між  життям 
у в’язниці та життям на волі, яка послаблює почуття від-
повідальності  ув’язнених  або повагу  їх  гідності  як  люд-
ської  особистості  (вимога щодо  відсутності  різниці  між 
умовами життя в колонії й на свободі).

Правило  11  закріплює  вимогу  про  утримання  різних 
категорій  ув’язнених  в  установах  або  в  різних  части-
нах однієї й тієї ж установи, з урахуванням їх статі, віку, 
попередньої судимості, юридичних причин їх ув’язнення 
та нормативного виду режиму. Наприклад:

−  чоловіків і жінок треба по можливості утримувати 
в  різних  установах;  якщо  ж  чоловіки  та  жінки  утриму-
ються в одному й тому ж закладі, то жінок нелбхідно роз-
міщувати в повністю окремих ділянках;

−  підслідних  ув’язнених  треба  розміщувати  окремо 
від засуджених;

−  осіб,  засуджених  за  невиконання  боргових 
зобов’язань,  та  інших  ув’язнених  у  цивільних  справах 
варто розміщувати окремо від осіб, які здійснили кримі-
нальний злочин;

−  неповнолітніх правопорушників треба утримувати 
окремо  від  дорослих  (вимоги  щодо  нагляду  за  засудже-
ними та щодо роздільного тримання різних категорій засу-
джених).

Правило  12.1  виокремлює  ситуацію,  за  якої  там, 
де  ув’язнені  ночують  у  камерах  або  кімнатах,  кожен  із 
них  повинен  мати  окрему  камеру  або  кімнату.  Якщо  ж 
з особливих причин, таких як тимчасова переповненість 
в’язниці, центральній тюремній адміністрації доводиться 
відмовитись  від  застосування  цього  правила,  все  одно 
розміщувати двох ув’язнених в одній і тій же камері або 
кімнаті є небажаним. Там, де є загальні камери для розмі-
щення в них ув’язнених, треба ретельно їх відбирати, щоб 
упевнитись, що вони здатні жити разом у таких умовах. 
Ночами  варто  здійснювати  постійний  нагляд,  сумісний 
із характером в’язниці (вимоги щодо нагляду за засудже-
ними та безпеки засуджених).

Правило  38.1  рекомендує  тюремній  адміністрації 
використовувати, наскільки це можливо, механізми попе-
редження конфліктів, посередництва чи будь-які інші аль-
тернативні  методи  вирішення  спорів  для  попередження 
дисциплінарних  порушень  або  врегулювання  конфліктів 
(вимоги щодо безпеки засуджених та персоналу).

Правило 49 зазначає, що тюремній адміністрації необ-
хідно прагнути отримати доступ до методів контролю, які 
усувають  необхідність  використання  засобів  угамування 
або  знижують  їх жорсткий  характер,  а  також  забезпечу-
вати  професійну  підготовку  в  їх  використанні  (вимоги 
щодо нагляду за засудженими).

Правило 93.1 закріплює мету класифікації:
−  відокремлення  ув’язнених  від  тих,  хто  з  огляду 

на  своє  злочинне  минуле  або  свої  риси  характеру  може 
погано на них впливати;

−  розподіл  ув’язнених  на  категорії,  що  полегшує 
роботу  з  ними,  спрямовану  на  повернення  до  життя 
в суспільстві. У цьому ж правилі виокремлена вимога про 
проведення роботи з різними категоріями ув’язнених за 
можливістю в різних тюремних установах або ж у різних 
відділеннях  однієї  й  тієї ж  тюремної  установи  (вимоги 
щодо роздільного тримання різних категорій засуджених 
та різних умов тримання  засуджених,  залежно від виду 
колонії).
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Правило 95 пропонує мати в кожній тюремній установі 
систему пільг і розробляти різні методи поводження з різ-
ними категоріями ув’язнених, щоб заохотити їх до доброї 
поведінки, розвивати в них почуття відповідальності, при-
щеплювати  їм  інтерес до перевиховання й домагатись  їх 
співпраці (вимоги щодо змін умов тримання засуджених).

Порядку  реалізації  прав  та  законних  інтересів 
ув’язнених  та  обов’язків  персоналу  тюремних  установ 
щодо  забезпечення  цих  прав  присвячений  зміст  пра-
вил 54–70 (вимоги щодо реалізації прав і законних інтере-
сів засуджених). 

Обмеження, засоби убезпечення дисципліни та заходи 
покарання  визначені  у  правилах  36–49  (вимоги  щодо 
забезпечення  виконання  покладених  на  засуджених 
обов’язків) [12].

Правило 18.1 встановлює, що розміщення ув’язнених, 
і зокрема, надання місць для сну, повинне проводитись із 
повагою до людської гідності та, по можливості, із забез-
печенням можливості усамітнення, а також відповідно до 
санітарно-гігієнічних  вимог  з  урахуванням  кліматичних 
умов і, зокрема, площі, кубатури приміщення, освітлення, 
опалення та вентиляції.

Правило 18.2.10 уточнює, що  заходи безпеки під час 
розміщення  всіх  ув’язнених  повинні  бути  мінімально 
обмежуючими  з  урахуванням  небезпеки  втечі  або  запо-
діяння ув’язненими шкоди собі або іншим (вимоги щодо 
безпеки засуджених).

Окремі  питання  забезпечення  внутрішнього  режиму 
встановлені  правилом  25,  у  якому,  зокрема,  визначена 
вимога про надання  всім  ув’язненим можливості  прово-
дити в день стільки часу за межами своїх камер, скільки 
необхідно для нормальної людської та соціальної взаємо-
дії (вимоги щодо змін умов тримання засуджених).

Правила 19–31 визначають основні права ув’язнених: 
на дотримання гігієни, на одяг та постільні приналежності, 
на належне харчування, на правову допомогу, на контакти 
із  зовнішнім  світом,  на  трудову  діяльність,  на  фізичні 
вправи та дозвілля, на навчання, на свободу думки, совісті 
та релігії, на інформування, на майно та обов’язки адміні-
страції місця позбавлення щодо  їх забезпечення (вимоги 
щодо реалізації прав і законних інтересів засуджених).

Правило  49  установлює,  що  внутрішній  розпорядок 
має бути організований в пенітенціарних установах з ура-
хуванням  вимог  режиму,  безпеки  та  дисципліни  з  одно-
часним наданням ув’язненим умов утримання, які забез-
печують  людську  гідність  та  повне  виконання  програми 
заходів  (вимоги  щодо  ізоляції  засуджених,  нагляду  за 
ними та безпеки засуджених і персоналу).

Правило 51.1 закріплює, що заходи безпеки, які вжива-
ються щодо окремих ув’язнених, повинні бути мінімально 
необхідними  для  забезпечення  їхнього  надійного  утри-
мання (вимоги щодо безпеки засуджених).

Зі свого боку, правило 51. 3. визначає, що відразу після 
надходження ув’язнених до установи мусить провадитися 
їх оцінка з метою визначення:

−  небезпеки, яку вони становитимуть для суспільства 
у разі втечі;

−  ризику того, що вони спробують утекти або само-
стійно, або за сприяння ззовні.

Як  наслідок,  Правило  51. 4.  зазначає,  що  кожний 
ув’язнений мусить утримуватись у режимних умовах, які 
відповідають  цим  рівням  ризику  (вимоги щодо  розділь-
ного тримання різних категорій засуджених та різних умов 
тримання засуджених залежно від виду колонії).

Відповідно до вимог правила 52, якомога швидше після 
надходження  до  установи  мусить  провадитися  оцінка 
ув’язнених з огляду на те, чи становлять вони загрозу для 
безпеки інших ув’язнених або в’язничного персоналу чи 
відвідувачів  цих  установ,  та  чи  є  ймовірність  того,  що 
вони самі можуть заподіяти собі шкоду. Мають бути роз-
роблені  процедури,  які  гарантують  безпеку  ув’язнених, 

персоналу  пенітенціарної  установи  та  всіх  відвідувачів, 
та які зменшують до мінімуму ризик насильства та інших 
подій, що несуть загрозу безпеці (вимоги щодо нагляду за 
засудженими та безпеки засуджених і персоналу).

Правило  104.1.  установлює  (наскільки  це  можливо) 
вимогу  використовувати  окремі  пенітенціарні  установи 
або окремі відділення пенітенціарних установ для ліпшого 
управління  різними режимами для  визначених  категорій 
ув’язнених.  Потрібно  розробити  процедури  складання 
та  регулярного  перегляду  індивідуальних  планів  відбу-
вання  покарання  ув’язнених  після  розгляду  відповідних 
рапортів,  усебічних  консультацій  між  відповідним  пер-
соналом і з відповідними ув’язненими, які повинні залу-
чатись до цього процесу, наскільки це можливо  (вимоги 
щодо різних умов тримання засуджених залежно від виду 
колонії, зміни умов тримання засуджених) [13].

Оскільки  головною  особливістю  Європейських  пені-
тенціарних правил є їх управлінська спрямованість з метою 
«належним  чином  реалізовувати  нові  потреби  адміні-
страцій  пенітенціарних  установ,  ув’язнених  (засуджених) 
та співробітників цих установ із забезпечення позитивного, 
ефективного,  об’єктивного  і  сучасного підходу до питань 
управління  пенітенціарними  установами,  персоналом 
і  засудженими,  належного  поводження  зі  спецконтинген-
том» [14, с. 28], тому їх текст не містить регламентації вико-
нання на ув’язненими покладених на них обов’язків. Осно-
вні  вимоги  та рекомендації Європейських пенітенціарних 
правил  щодо  режиму  відбування  (виконання)  покарання 
знайшли своє відображення у чинному кримінально-вико-
навчому законодавстві України,  за виключенням рекомен-
дації щодо можливості усамітнення ув’язнених уночі, або 
їх маломісткого утримання (до двох осіб).

Таким чином, можна зазначити, що рекомендації Пра-
вил Мандели 2015 р. практично в повному обсязі знайшли 
своє  відображення  в  чинному  кримінально-виконавчому 
законодавстві  Україні,  за  окремими  винятками,  зокрема, 
щодо  обов’язковості  роздільного  одиночного  утримання 
ув’язнених  уночі,  унеможливлення  якого  в  більшості 
установ виконання покарань, на наш погляд, пов’язане зі 
специфікою «пострадянської» архітектури наявних уста-
нов виконання покарань.

Європейські пенітенціарні правила (у редакції 2006 р.) 
визначають основними принципами такі вимоги:

1.  Поводитись  з  усіма  позбавленими  волі  особами 
необхідно, дотримуючись прав людини.

2.  Особи, позбавлені волі, зберігають усі права, яких 
вони не були законно позбавлені за рішенням суду, відпо-
відно до якого вони засуджені до позбавлення волі чи взяті 
під варту.

3.  Обмеження,  накладені  на  осіб,  позбавлених  волі, 
повинні бути мінімально необхідними та відповідати тій 
обґрунтованій меті, з якою вони накладались.

4.  Утримання  ув’язнених  в  умовах,  які  порушують 
права людини, не може бути виправдано нестачею ресур-
сів (вимоги щодо реалізації прав і законних інтересів засу-
джених).

5.  Життя  в  місцях  позбавлення  волі  повинно  бути, 
наскільки це можливо, наближене до позитивних аспектів 
життя в суспільстві (вимога щодо відсутності різниці між 
умовами життя в колонії й на свободі).

Висновок. Режим  в  установі  виконання  покарання  – 
це  встановлена  кримінально-виконавчим  законодавством 
система правил поведінки засуджених (режим відбування) 
і заходів, які здійснюються адміністрацією органів та уста-
нов виконання покарань, спрямованих на досягнення цілей 
покарання (режим виконання). Режим у СІЗО – це врегульо-
вані нормами Закону України «Про попереднє ув’язнення» 
та Правилами внутрішнього розпорядку СІЗО ДКВС Укра-
їни, іншими законодавчими та відомчими нормативно-пра-
вовими  актами  порядок  й  умови  виконання  запобіжного 
заходу  у  вигляді  тримання  під  вартою,  що  виражаються  
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у  відповідній  поведінці  підозрюваних  й  обвинувачених 
(режим  відбування),  діяльності  адміністрації  місць  три-
мання  під  вартою  в  забезпеченні  цілей  кримінального 
судочинства  (режим  виконання).  Норми  та  правила,  які 
визначають  сучасне  розуміння  вимог  режиму,  містяться 
у спеціальних стандартах, котрі стосуються захисту прав 
усіх  категорій  засуджених  і  поводження  із  ними,  пово-
дження  із  визначеними категоріями  засуджених,  а  також 

визначають вимоги до персоналу установ виконання пока-
рань. Основні вимоги та рекомендації Мінімальних стан-
дартних  Правил  ООН  щодо  поводження  з  ув’язненими 
2015 р.  (правил Мандели)  та Європейських пенітенціар-
них правил щодо основних складників режиму відбування 
(виконання)  покарання  в  основному  знайшли  своє  відо-
браження  в  чинному  кримінально-виконавчому  законо-
давстві України.
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПОЛОЖЕНЬ СТАМБУЛЬСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ  
ДО НАЦІОНАЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF THE ISTANBUL CONVENTION  
TO THE NATIONAL CRIMINAL LEGISLATION

Стогній О.А.,
студентка ІІІ курсу 

міжнародно-правового факультету
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Статтю присвячено проблемам імплементації кримінального законодавства України до міжнародного законодавства у сфері протидії 
домашнього насильства, а саме до положень Стамбульської Конвенції. Автором було проаналізовано норми чинного законодавства у 
сфері запобігання насильства. Також автор висвітлив у своїй статті висновки з наукових праць найвідоміших науковців, які працювали у 
цій сфері. Було визначено, що головною особливістю Стамбульської конвенції є встановлений комплексний підхід до боротьби з насиль-
ством щодо жінок. Конвенція – є основоположним документом у сфері захисту жінок від протиправних посягань на їх честь, здоров’я, 
гідність. Автор встановив, що імплементацію положень Стамбульської конвенції в національне законодавство України не можна вважати 
повною і досконалою. У статті встановлено необхідність імплементувати положення стосовно переслідування (сталкінгу), адже воно 
не передбачено національним законодавством. Сталкінг може проявлятися у фізичному слідуванні за особою, його головною метою є 
викликати страх за життя та здоров’я в особи, за якою ведеться слідування. Однією з форм сталкінгу є також спостереження за особою 
у віртуальному світі, наприклад, у соціальних мережах. Автор звертає увагу на те, що переслідування слід відмежовувати від психічного 
насильства. У статті встановлено необхідність криміналіазції такого діяння, як «каліцтво статевих органів», як дискримінаційного діяння, 
спрямованого проти жінок. Стамбульська конвенція встановлює, що таке скалічення може бути лише умисним. Автор вказує на необхід-
ність криміналізації такого діяння у формі: примушування, схилення, підбурювання жінки до того, щоб вона зазнала такого каліцтва. У 
статті вказано та надано характеристику різних форм економічного насильства, таких як позбавлення матеріальних ресурсів, заборона 
працювати, попри бажання, або ж, навпаки, примус до виконання тяжкої непосильної роботи.

У висновку зазначається, що законодавство України не повністю відповідає вимогам Стамбульської Конвенції. Для подальшої імпле-
ментації норм Україна повинна ратифікувати Конвенцію. 

Ключові слова: насильство, міжнародне законодавство, Стамбульська конвенція, імплементація, насильство проти жінок.

The article deals with the issues which arise in the process of implementation of the the international legislation in the field of combating 
domestic violence, namely the provisions of the Istanbul Convention to the criminal legislation of Ukraine. The author analyzed the current 
legislation in the field of the prevention of violence. Also the author used in her article the conclusions of the scientific works of the most famous 
scientists who worked in this field. It is established that the main feature of the Istanbul Convention is a comprehensive approach for combating 
violence against women. The Convention is the fundamental document in the field of protection of women against unlawful abuse to their honor, 
health and dignity. The author notices that the implementation of the provisions of the Istanbul Convention into the national legislation of Ukraine 
cannot be considered as the fully complete. The article establishes the need of implementation the clause which concerns stalking, as it is not 
provided for by national law. Stalking can be manifested in the physical pursuit of a person, its main purpose to make person who is being followed 
to fear about his life or health. Stalking also can be in the persecution of a person in the virtual world, for instance in different social networks. 
The author draws attention to the fact that persecution should be distinguished from the mental abuse. The article establishes the necessity of 
criminalization of “genital mutilation” as a discriminatory act against women. The Istanbul Convention states that such mutilation can only be 
intentional. The author states the necessity of criminalization such an act in the form of coercion, seduction, inciting a woman to suffer such injury. 
The article describes and characterizes various forms of economic violence, such as deprivation of material resources, the prohibition to work, 
or the compulsion to perform hard work.

In conclusion, author states that the legislation of Ukraine does not fully comply with the requirements of the Istanbul Convention. Ukraine 
must make a ratification of this Convention for the further implementation of the norms.

Key words: violence, international law, Istanbul Convention, implementation, violence against women.

Постановка проблеми. Конвенцію  Ради  Європи 
із  запобігання  насильству  щодо  жінок  та  домашньому 
насильству  (далі  –  Стамбульська  конвенція)  можна  вва-
жати  найвищим  міжнародним  стандартом  у  поперед-
женні  та  боротьбі  з  насильством  щодо  жінок,  який  має 
бути втілений у національному законодавстві та практич-
ній політиці. Насильство проти жінок,  різні  його форми 
та  прояви  домашнього  насильства  розглядаються  не  як 
питання особи, яка постраждала, або внутрішні проблеми 
родини,  а  як  порушення  прав  людини,  відповідальність 
за реагування на які лежить на державах. Тому проблема 
імплементації  норм  цього  міжнародно-правового  акту 
до  чинного  національного  законодавства  є  актуальною. 
Стамбульською Конвенцією були внесені суттєві зміни до 
норм про кримінальну відповідальність за злочини проти 
життя  та  здоров’я  особи  та  злочини проти  статевої  сво-
боди та недоторканності. Указані зміни та доповнення до 
КК України були здійснені з метою приведення законодав-
ства у відповідність до цієї конвенції, що, до речі, так і не 
була ратифікована Верховною Радою України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Певна річ, 
що  проблематика  домашнього  насильства  турбувала  не 

тільки  законодавців,  а  ставала  об’єктом  наукових  пошу-
ків фахівців та науковців різних сфер знань: кримінологів, 
соціологів, психологів, фахівців із кримінального, адміні-
стративного  права  тощо.  Так,  дослідженню  зазначеного 
питання  присвятили  свої  праці  А.  Байда,  О.  Баранова, 
І. Басиста, А. Блага, В. Брижик, А. Галай, В. Галай, Г. Гор-
бова, Л. Головко, О. Гумін, О. Джужа, Н. Довгань-Бочкова, 
І. Дроздова, Д. Заброда, К. Левченко, М. Легенька, Т. Мали-
новська,  Т.  Мірошниченко,  Т.  Михайліна,  В.  Муранова, 
М. Пашковська, О. Ткаленко,  І. Шаповал та  інші. Безпо-
середньо  оцінкою  відповідності  законодавства  України 
вимогам Стамбульської конвенції  займалися М.І. Хавро-
нюк, Г.О. Христова, Х. ТручероКуевас.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). 
Завданням  нашої  статті  є  аналіз  положень,  якими  було 
доповнено КК України з метою реалізації положень Стам-
бульської конвенції, і тих положень, які не було імплемен-
товано, які, однак, потребують подальшого вивчення.

Виклад основного матеріалу дослідження.  Стам-
бульська конвенція була відкрита до підписання 11 травня 
2011  р.  та  набула  чинності  1  серпня  2014  р. На  цей  час 
вона ратифікована 45 з 47 держав – членів Ради Європи 
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та  Європейським  Союзом,  з  яких  33  держави  ратифіку-
вали  Стамбульську  конвенцію,  тоді  як  інші,  включаючи 
Україну,  підписали,  але  ще  не  ратифікували  її.  Серед 
країн,  що  вже  ратифікували  Стамбульську  конвенцію  – 
Австрія, Бельгія, Данія,  Іспанія,  Італія, Польща, Фінлян-
дія, Франція та  інші країни Європи, а також ті держави, 
що прагнуть наблизитись до кращих європейських прак-
тик та стандартів (Албанія, Сербія, Румунія та інші).

До основних цілей Стамбульської конвенції, що викла-
дені  у  статті  1,  належить  захист  жінок  від  усіх  форм 
насильства; запобігання, переслідування і усунення такого 
явища, як насильство щодо жінок та домашнє насильство, 
а також сприяння ліквідації всіх форм дискримінації щодо 
жінок  і  досягненню  рівності  між жінками  і  чоловіками, 
в  тому  числі  шляхом  розширення  прав  і  можливостей 
жінок.  [8,  с.  189]. Стамбульська  конвенція  поширюється 
на всі форми насильства щодо жінок, включаючи домашнє 
насильство, що, як стверджується, зачіпає жінок непропо-
рційно. Втім держави-учасниці можуть також застосову-
вати положення цієї конвенції до чоловіків, постраждалих 
від домашнього насильства. Стамбульська конвенція вихо-
дить з того, що діти є жертвами домашнього насильства, 
у  тому  числі  якщо  вони  стають  свідками  (очевидцями) 
насильства, що відбувається в лоні сім’ї. 

Законодавство України тривалий час не містило всео-
хоплюючого визначення насильства щодо жінок і ґендерно 
зумовленого насильства (водночас останнє має багато про-
явів: домашнє насильство,  зґвалтування, фізичні напади, 
переслідування, сексуальні домагання тощо), не передба-
чало ефективного цивільно-правового захисту потерпілих, 
ґендерного складника у проведенні превентивних заходів. 
[2,  с.  30].  Стамбульська  конвенція  ж  впроваджує  комп-
лексний  підхід  до  боротьби  з  насильством  щодо  жінок 
і домашнім насильством, посилює захист від дискриміна-
ції за ґендерною ознакою, чим суттєво доповнює існуючі 
інструменти. Тому необхідність підписання та ратифікації 
Україною  Стамбульської  конвенції  зумовлена  багатьма 
причинами різного характеру. Це  і  зобов’язання України 
перед Радою Європи,  і необхідність наближення законо-
давства України  до  законодавства  Європейського Союзу 
в  контексті  набуття  Україною  повноправного  членства 
в ЄС,  і потреба зміни культурного сприйняття проблеми 
населенням.

6 грудня 2017 року Верховна Рада України прийняла 
Закон  №  2227-VIII  «Про  внесення  змін  до  Криміналь-
ного та Кримінального процесуального кодексів України 
з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про 
запобігання  насильству  стосовно  жінок  і  домашньому 
насильству та боротьбу з цими явищами» [3], а 7 грудня 
2017 року був прийнятий Закон «Про запобігання та про-
тидію домашньому насильству» № 2229-VIII [4].

На жаль, імплементацію положень Стамбульської кон-
венції в національне законодавство України не можна вва-
жати повною і досконалою.

Варто зазначити, що у відповідних законах було вра-
ховано  значну  частину  положень  Стамбульської  кон-
венції,  зокрема:  відбулася  криміналізація  домашнього 
насильства, було введено додаткові обтяжуючі обставини 
та передбачено створення притулків для отримання допо-
моги та ізолювання від особи, що вчинила насильство.

На жаль, положення Закону № 2227-VIII від 06.12.2017  
не  забезпечують  встановлення  кримінальної  відпові-
дальності за будь-яке примушування та будь-які погрози, 
наслідком яких є тяжке порушення психіки особи, за пере-
слідування (сталкінг), за схилення жінки (чи дівчини) до 
каліцтва геніталій і за підбурювання дівчини до того, щоб 
вона  зазнала  зазначеного  каліцтва,  як  того  вимагають 
статті 33, 34 і 38 Стамбульської конвенції.

Відповідно до статті 34 Стамбульскої Конвенції пере-
слідування  (сталкінг)  –  неодноразове  погрожування 
комусь через фізичне переслідування, залучення до неба-

жаного спілкування чи навмисне інформування когось про 
те, що за ними ведеться нагляд, щоб змусити їх боятися за 
свою безпеку. Це загрозлива поведінка, яка повторюється, 
стосовно  визначеної  особи,  а  наслідком  такої  поведінки 
стає почуття страху, яке вселяється в неї. Вона може про-
являтися в постійному слідуванні за особою, небажаному 
спілкуванні з іншою особою або в доведенні до відома цієї 
особи факту, що  за нею стежать. Це передбачає фізичне 
слідування за особою, появу на місці роботи, в спортив-
них або навчальних закладах, а також стеження за особою 
у  віртуальному  світі  (в  чатах,  на  сторінках  соціальних 
мереж тощо) [2, с. 69].

Важливим є те, що переслідування відмежовується від 
психологічного насильства.

Так, психологічне насильство відповідно до статті 33 має 
два прояви: примушування та погрози. Переслідування ж 
являє  собою  поведінку,  яка  супроводжується  погрозами, 
метою якої є змусити особу боятися за свою безпеку. Варто 
вказати, що така поведінка є систематичною, тобто сукуп-
ність дій, поєднаних спільною метою, тоді як психологічне 
насильство може бути неповторюваним.

Чинне  кримінальне  законодавство  не  встановлює 
відповідальності  за  переслідування  як  за  окремий  вид 
злочину,  але  хочемо  зазначити,  що  було  б  доцільним 
визнати  «переслідування»  окремим  злочином,  аби  попе-
редити  насильство  як  суспільно-небезпечне  явище.  Так, 
в Італії переслідування стало кримінальним злочином ще 
у 2009 році. Воно карається позбавленням волі від шести 
місяців  до  чотирьох  років.  Якщо  кривдник  –  колиш-
ній  чоловік  або  дружина,  чи  був  у  близьких  відносинах 
з жертвою, санкції можуть бути підвищені до шести років 
позбавлення волі [6, с. 129].

Також слід розглянути зміни до ч. 1 ст. 121 КК Укра-
їни, зокрема, щодо доповнення її такою ознакою, як «калі-
цтво  статевих  органів».  На  відміну  від  ч.  1  ст.  121  КК, 
ст.  38  Стамбульської  конвенції  передбачає  саме  відпо-
відальність  за  каліцтво  жіночих  статевих  органів,  аргу-
ментуючи це як перешкоду для досягнення рівності між 
жінками  та  чоловіками.  У  ст.  38  Конвенції  передбачено 
злочин за фактом каліцтва жіночих статевих органів, жерт-
вами якого стають жінки чи дівчатка. Вона спрямована на 
криміналізацію  традиційної  практики  видалення  певних 
частин жіночих статевих органів, характерної для деяких 
спільнот,  які  застосовують  її  до жіночого населення. КК 
України  встановив  кримінально-правову  заборону  щодо 
каліцтва  статевих  органів  як  статево  нейтральну  норму, 
відповідно  передбачивши  відповідальність  за  каліцтво 
як жіночих,  так  і  чоловічих  геніталій.  Також  відповідно 
до  Стамбульської  конвенції  каліцтво  жіночих  геніталій 
може бути спричинене лише умисно та характеризується 
дискримінаційним  характером  щодо  жінок,  які  стають 
його жертвами. Тоді як ст. 121 КК України містить базове 
визначення  тяжкого  тілесного ушкодження, що  викорис-
товується  іншими  нормами  цього  кодексу,  в  тому  числі 
закріпленими в ст.128 КК України, ч. 2 ст. 286 КК України, 
ст. ст. 287, 288 КК України, які передбачають спричинення 
зазначеної шкоди здоров’ю з необережності.

Також відповідно до ст. 38 Конвенція, крім зазначеного 
каліцтва жіночих геніталій, пропонує Сторонам криміна-
лізувати:  примушування,  схилення,  підбурювання  жінки 
(чи  дівчини)  до  того, щоб  вона  зазнала  такого  каліцтва. 
Український законодавець ці діяння не криміналізував, а 
кваліфікувати їх за ст. 121 і частинами 3, 4  і 5 ст. 27 КК 
як  організацію,  підбурювання  чи  пособництво  в  умис-
ному  тяжкому  тілесному  ушкодженні,  звісно,  не  можна, 
оскільки у  ст.  27 КК йдеться про відповідну форму вза-
ємодії з іншим співучасником, але не з потерпілим. 

Подібні  ушкодження  безпосередньо  пов’язані  з  пев-
ними  релігійними  течіями  та  етнічними  групами,  які  не 
є  притаманними  українському  суспільству,  а  підставою 
криміналізації  чи  внесення  певних  додаткових  ознак  до 
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чинного  КК  є,  зокрема,  відповідне  кримінологічне  під-
ґрунтя.  Розділ  VIII  Загальної  частини  КК  України  не 
містить таких обставин, як згода чи прохання потерпілої 
особи,  що  виключають  злочинність  діяння.  Тому  поси-
лання на те, що каліцтво жіночих геніталій було вчинене 
за згодою або на прохання жінки чи дівчини, є нікчемним. 
Тому вважаємо за необхідне встановити відповідальність 
за умисне каліцтво жіночих геніталій.

У КК України було упроваджено такий вид насильства, 
як  економічний.  Під  економічним  насильством  у  Законі 
України  «Про  запобігання  та  протидію  домашньому 
насильству»  розуміється  форма  домашнього  насильства, 
що включає умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого 
майна,  коштів чи документів  або можливості  користува-
тися  ними,  залишення  без  догляду  чи  піклування,  пере-
шкоджання  в  отриманні  необхідних  послуг  з  лікування 
чи  реабілітації,  заборону  працювати,  примушування  до 
праці, заборону навчатися та інші правопорушення еконо-
мічного характеру [7, с. 70].

Зазначимо,  що  Стамбульська  конвенція,  власне,  не 
вимагала  криміналізації  саме  економічного  насильства, 
тому  погоджуємось  з  думкою  Н.  Довгань-Бочкової,  яка 
зазначає:  «Якщо  потерпілого  позбавляють  житла,  їжі, 
одягу тощо, щоб заподіяти йому страждань, то це насиль-
ство. Якщо ж із корисливою чи іншою метою, то це зло-
чин проти власності або інший злочин, передбачений КК 
України, а не насильство. Вважаємо, що, незважаючи на 
протиправність  вищезазначених  дій,  якщо  вони  вчиня-

ються  не  шляхом  впливу  на  тіло  чи  психіку  особи  і  не 
з метою заподіяти шкоду життю, здоров’ю чи свободі, то 
очевидно, що не може йтися про насильство, навіть якщо 
ми назвемо його «економічним» [5, с. 189].

Економічне насильство здатне проявлятися в різних фор-
мах: позбавлення матеріальних ресурсів для належного фізич-
ного та психологічного добробуту, повна звітність за витрачені 
гроші  (аж  до  копійки),  відбирання  всіх  зароблених  грошей, 
заборона працювати члену сім’ї всупереч його бажанню і пра-
цездатності, примус члена сім’ї виконувати тяжку, непосильну 
роботу, відмова члена сім’ї працювати й робити рівнозначний 
внесок у добробут родини тощо [1, с. 90].

В. Чайка зазначає, що аналіз чинних кримінально-пра-
вових  приписів  свідчить,  що  в  КК  України  передбачені 
злочини,  що  прямо  пов’язані  з  економічним  домашнім 
насильством:  експлуатація  дітей  (ст.  150  КК  України); 
використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом 
( ст. 150-1 КК України);  зловживання опікунськими пра-
вами (ст. 167 КК України) [9, с. 105].

Висновки. Новели  кримінального  законодавства 
України,  що,  безумовно,  мають  революційний  характер, 
значною мірою враховують відповідні вимоги Стамбуль-
ської конвенції. Проте існують певні прогалини у законо-
давстві, що потребують подальшої розробки. Також вва-
жаємо,  що  Україна  повинна  ратифікувати  Стамбульську 
Конвенцію найближчим часом задля приведення у відпо-
відність національного законодавства до норм міжнарод-
ного права щодо попередження насильства. 
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РОДОВИЙ ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

GENERIC OBJECT OF CRIMES IN ECONOMIC ACTIVITY

Філіпп А.В.,
кандидат юридичних наук,

старший викладач кафедри кримінального права та кримінології
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

У статті аналізуються основні наукові підходи, які є у кримінальному праві нашої країни, щодо визначення поняття об’єкта зло-
чину. Акцентується увага на відмежуванні об’єкта злочину від об’єкта кримінально-правової охорони. Наголошуєтеся, що об’єкт кри-
мінально-правової охорони – те, що поставлено під охорону кримінального права, а об’єкт злочину – те, що порушується внаслідок 
суспільно-небезпечного діяння. Обґрунтовується теоретична і практична значимість об’єкта злочину для виявлення характеру і ступеня 
суспільної небезпеки будь-якого злочину, відмежування від суміжних злочинів, призначення покарання. Також досліджується родовий 
об’єкт злочинів, передбачений розділом VII Особливої частини Кримінального кодексу України. Аналізуються наукові підходи вітчизня-
них науковців до понять господарської діяльності, господарських злочинів, злочинів у сфері господарської діяльності, а також родового 
об’єкта злочинів у зазначеній сфері. Підтримується твердження, що поняттям «господарська діяльність» охоплюється: а) підприємниць-
ка діяльність, здійснювана з метою одержання прибутку; б) некомерційна господарська діяльність, здійснювана без такої мети. Зверта-
ється увага, що найбільш важливі з погляду законодавця види господарської діяльності поставлені під охорону кримінального закону 
через встановлення кримінальної відповідальності за вчинення відповідних посягань на них. На підставі дослідження пропонується 
під родовим об’єктом злочинів у сфері господарської діяльності вважати правопорядок у сфері господарювання. А також пропонується 
визначення правопорядку у сфері господарювання. Під останнім слід розуміти систему соціальних зв’язків, що виникають із приводу 
виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних і нематеріальних благ, яка відповідає встановленим Конституцією та зако-
нодавством України принципам, правилам, умовам і гарантіям здійснення господарської діяльності та використання її результатів і яка в 
результаті цього становить цінність для держави, суспільства загалом та окремих його членів (індивідів і соціальних груп).

Ключові слова: об’єкт злочину, суспільні відносини, соціальні цінності, правові блага, господарські злочини, правопорядок, госпо-
дарська діяльність.

The article analyzes the basic scientific approaches that exist in our country’s criminal law to define the concept of a crime. Attention is 
focused on the delimitation of the object of crime from the object of criminal protection. It is emphasized that the object of criminal protection – 
that is placed under the protection of the criminal law and the object of the crime – that is broken as a result of socially dangerous acts. The 
theoretical and practical significance of the object of the crime is substantiated for revealing the nature and degree of public danger of any crime, 
differentiation from related crimes, imposition of punishment. It also investigates the generic object of crime provided for in Title VII of the Special 
Part of the Criminal Code of Ukraine. The scientific approaches of Ukrainian scientists to the concepts of economic activity, economic crimes, 
crimes in the sphere of economic activity, as well as the generic object of crimes in the specified field are analyzed. The assertion that the concept 
of “economic activity” covers: a) business activities carried out for profit; b) non-commercial economic activities conducted without such a purpose 
is supported. Attention is drawn to the fact that the most important, from the point of view of the legislator, types of business activities are protected 
by the criminal law through the establishment of criminal liability for committing appropriate encroachments on them. Based on the research, 
it is suggested to consider the rule of law in the sphere of economic activity as the generic object of crimes in the sphere of economic activity.  
It also proposes the definition of the rule of law in the economic sector. The latter should be understood as a system of social ties arising from the 
production, distribution, exchange and consumption of tangible and intangible goods, which is in accordance with the principles, rules, conditions 
and guarantees of economic activity and the use of its results established by the Constitution and legislation of Ukraine. This is of value to the 
state, society as a whole and its individual members (individuals and social groups).

Key words: object of crime, social relations, social values, legal goods, economic crimes, rule of law, economic activity.

Постановка проблеми.  Кожен  злочин  завжди  пося-
гає на певний об’єкт,  заподіює йому шкоду або створює 
загрозу такого заподіяння. Будучи одним із чотирьох еле-
ментів складу злочину, об’єкт дає можливість визначити 
суспільно-політичну  сутність  злочину,  з’ясувати  його 
суспільно-небезпечні  наслідки.  Чим  більш  небезпечним 
є злочин, тим більш пріоритетною має бути кримінально-
правова охорона цього об’єкта [1, с. 77].

Встановлення об’єкта має велике  значення для вияв-
лення  характеру  і  ступеня  суспільної  небезпеки  будь-
якого  злочину,  відмежування  від  суміжних  злочинів, 
призначення  покарання  тощо.  Теоретична  і  практична 
значимість  об’єкта  злочину  зумовила  великий  інтерес 
представників юридичної  науки  до  цієї  проблеми.  Саме 
об’єкт злочину дає змогу визначити соціально-політичну 
сутність  злочину,  його  суспільно  небезпечні  наслідки, 
сприяє  правильній  кваліфікації  діяння,  а  також  відмеж-
уванню  його  від  суміжних  суспільно  небезпечних  пося-
гань. Об’єкт має  істотне  значення  також для визначення 
самого поняття злочину, значною мірою впливає на зміст 
об’єктивних і суб’єктивних ознак злочину, є вихідним під 
час  кваліфікації  злочинів,  побудови  системи  Особливої 
частини Кримінального кодексу України тощо [2, c. 96].

Стан опрацювання.  Дискусійний  характер  питання 
про  поняття  та  класифікацію  злочинів  у  сфері  госпо-

дарської  діяльності  зумовлений  складним  і  неоднознач-
ним характером діянь,  які  традиційно охоплюються цим 
поняттям.  У  різні  часи  дослідженню  цієї  проблематики 
та окремих її аспектів присвятили свої роботи такі україн-
ські  вчені,  як:  П.П.  Андрушко, М.І.  Бажанов,  П.С.  Бер-
зін,  А.М.  Бойко,  Л. П.  Брич, Н.О.  Гуторова,  О.О.  Дудо-
ров,  В.М.  Киричко,  М.Й.  Коржанський,  В.Р.  Мойсик, 
В.О.  Навроцький,  О.І.  Перепелиця,  В.В.  Сташис, 
Є.Л.  Стрєльцов,  В.Я.  Тацій  та  інші.  Але  загальновизна-
ного вирішення цих проблем і дотепер немає. 

Метою статті є розкриття проблеми родового об’єкта 
злочинів у сфері господарської діяльності.

Виклад основного матеріалу. Слід зазначити, що об’єкт 
злочину слід відмежовувати від об’єкта кримінально-пра-
вової охорони. Ці поняття, хоча  і взаємопов’язані, але не 
тотожні.  Як  зазначає  професор  Є.Л.  Стрєльцов,  поняття 
«об’єкт  кримінально-правової  охорони»  і  «об’єкт  зло-
чину»  мають  різне  змістове  наповнення.  Об’єкт  кримі-
нально-правової охорони – те, що поставлено під охорону 
кримінального права,  а об’єкт  злочину – те, що порушу-
ється внаслідок суспільно-небезпечного діяння [3, с. 103]. 
Об’єкт  кримінально-правової  охорони  –  більш  широке 
поняття. По-перше, віднесення певних відносин до кате-
горії  охоронюваних  кримінальним  правом  не  перетво-
рює  будь-яке  посягання  на  них  на  кримінально  каране, 
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оскільки  злочинами  визнаються  тільки  найнебезпечніші 
посягання на об’єкти, передбачені кримінальним законом. 
По-друге,  кримінальний  закон охороняє певні  об’єкти не 
лише від злочинних, а й від інших суспільно небезпечних 
посягань, які не визнаються злочинами (наприклад, заподі-
яння шкоди з боку неосудних осіб або тих, які не досягли 
віку  настання  кримінальної  відповідальності)  [4,  с.  25]. 
Усе це дає змогу дійти висновку, що проблема визначення 
об’єкта злочину – одна з основних у доктрині криміналь-
ного  права.  Як  зазначається  в  юридичній  літературі,  це 
пов’язано  з  тим, що  протягом  останніх  років  вітчизняна 
школа кримінального права будує концептуальний каркас 
теорії об’єкта злочину на основі матеріального визначення 
злочину,  тобто  поняття,  що  ґрунтується  перш  за  все  на 
ознаці суспільної небезпеки [5, с. 138]. Така позиція пану-
вала у науці кримінального права ХІХ – початку ХХ ст., за 
радянських часів і все ще залишається актуальною в науці 
кримінального права сучасної України.

У кримінальному праві практично одностайно визна-
чається, що об’єкт злочину – це те, на що посягає особа, 
яка вчиняє злочинне діяння. Однак питання про те, чому 
саме заподіюється або може бути заподіяно шкоду внаслі-
док вчинення злочину, вже протягом багатьох років зали-
шається досить дискусійним.

Злочин  завжди  посягає  на  певний  об’єкт,  заподіює 
йому шкоду  або  створює  загрозу  її  заподіяння.  Як  один 
із чотирьох елементів складу злочину, об’єкт злочину дає 
можливість визначити суспільно-політичну сутність зло-
чину, з’ясувати його суспільно-небезпечні наслідки. Чим 
більш важливим є об’єкт,  тим більш небезпечним є  зло-
чин,  а  отже,  тим  більш  пріоритетною  має  бути  кримі-
нально-правова охорона цього об’єкта [6, с. 77].

Основними науковими концепціями щодо того, на що 
ж саме посягає злочин, є такі, що визнають об’єктом зло-
чину  суспільні  відносини;  правові  блага;  соціальні  цін-
ності;  людину,  незалежно  від  віку,  розумового  розвитку, 
соціального стану. 

Окрім викладених нами вище, В.К. Грищук наводить 
такі  найбільш  поширені  сучасні  концепції  об’єкта  зло-
чину в теорії кримінального права:

1)  об’єкт  злочину  –  окремі  особи  або  багато  осіб 
(І.Я. Козаченко, З.А. Незнамова);

2)  об’єкт  злочину  –  охоронювані  кримінальним 
законом  соціально  значимі  цінності,  інтереси,  блага 
(А.В. Пашковська, А.В. Наумов);

3)  об’єкт злочину – суспільні відносини, які є відпо-
відним  порядком  встановленими  приписами  правових 
норм, а також соціальні блага (Г.В. Чеботарьова); 

4)  об’єкт злочину двоякий – соціальна оболонка, яка 
є завжди першим об’єктом, а всі інші об’єкти перебувають 
усередині цієї оболонки (В.М. Трубніков); 

5)  об’єкт  злочину  –  охоронюваний  кримінальним 
законом  порядок  суспільних  відносин  (О.М.  Костенко, 
П.П. Андрушко, А.В. Ландіна) [7].

Перш  за  все  зауваження  окремих  учених  викликає 
назва  розділу  VII  КК  «Злочини  у  сфері  господарської 
діяльності».  Наприклад,  О.О.  Дудоров  зазначає,  що  «ця 
назва, не відображаючи родовий об’єкт відповідних зло-
чинів  як  основу  побудови  Особливої  частини  КК,  чітко 
не  показує,  які  саме  соціальні  цінності  поставлені  під 
охорону  за  допомогою  кримінально-правових  норм, 
об’єднаних у цей розділ КК» [8, с. 18].

Більшість  фахівців  спирається  на  те,  що  господар-
ськими  злочинами  є  суспільно  небезпечні  протиправні 
діяння,  які  завдають  чи  створюють  загрозу  заподіяння 
шкоди суспільним відносинам, що складаються у процесі 
та з приводу виробництва, обміну, розподілу та викорис-
тання (споживання) матеріальних і деяких нематеріальних 
благ [9, с. 259–260; 10, с. 154–156 ]. Деякі вчені звертають 
увагу, що окремі злочини, які ми звикли називати госпо-
дарськими,  посягають  на  фінансову  діяльність  держави, 

та включають цю ознаку в поняття господарських злочи-
нів [11, с. 402–404].

В.О.  Навроцький  під  родовим  об’єктом  господар-
ських злочинів розуміє систему господарства України, яка 
складається з фактичної (сукупності наявних сфер, галу-
зей  господарської  діяльності)  та  функціональної  сторін 
(принципів, за якими здійснюється господарювання в дер-
жаві).  Господарські  злочини  –  це  передбачені  нормами 
КК суспільно небезпечні посягання, які завдають істотної 
шкоди  системі  господарювання.  За  об’єктом  господар-
ські  злочини поділяються на  три  групи: 1) посягання на 
інтереси споживачів; 2) перешкоджання правомірній під-
приємницькій діяльності;  3) порушення порядку  заняття 
господарською  діяльністю.  Остання  з  названих  груп, 
у свою чергу, включає в себе такі підрозділи: а) злочинне 
ставлення до матеріальних ресурсів; б) фінансові зловжи-
вання; в) порушення заборон та обмежень у сфері госпо-
дарства [12, с. 354–358].

Є.Л.  Стрєльцов  під  господарським  злочином  розуміє 
вчинене приватною або посадовою особою під час  здій-
снення  господарської  діяльності  умисне  або необережне 
суспільно  небезпечне  діяння,  що  завдає  істотної  шкоди 
цій  корисній  діяльності.  Подібним  чином  визначається 
і злочин у сфері підприємництва. З огляду на положення 
про  відсутність у  сучасній Україні  цілісної  системи  гос-
подарювання  робиться  висновок,  що  родовим  об’єктом 
господарських  злочинів  має  визнаватися  нормальна  гос-
подарська  діяльність,  тобто  така, що,  відповідаючи чин-
ному законодавству, в остаточному результаті ототожню-
ється  з  підприємництвом.  Зазначається,  що  залежно  від 
видового  об’єкта  господарські  злочини  поділяються  на 
такі  групи:  1)  злочини  у  сфері  підприємництва;  2)  зло-
чини  у  сфері  послуг;  3)  злочини  у  фінансово-кредитній 
сфері;  4)  злочини  у  сфері  сільського  господарства.  Вод-
ночас  господарські  злочини,  що  порушують  нормальне 
здійснення  підприємництва,  Є.Л.  Стрєльцов  поділяє  на 
такі:  1)  загальні  злочини  в  підприємництві  (порушують 
загальні  норми  і  правила  здійснення  підприємництва, 
можуть вчинюватися в будь-якій сфері чи галузі господар-
ської діяльності – промисловості, сільському господарстві, 
транспорті тощо); 2) спеціальні злочини в підприємництві 
(вчиняються  в  будь-якій  сфері  чи  галузі  господарської 
діяльності,  але  мають  специфіку,  породжувану  особли-
востями  тієї  чи  іншої  галузі  або  сфери  господарювання, 
наприклад злочини у сфері послуг). Пропонується ще одна, 
третя, класифікація господарських злочинів, в основу якої 
покладено стадії (етапи) підприємницької діяльності: зло-
чини, що вчинюються: 1) на початковому етапі здійснення 
підприємництва;  2)  на  етапі  здійснення  підприємниць-
кої  діяльності;  3)  на  етапі  завершення  підприємницької 
діяльності.  Також  науковець  висунув  пропозицію  виді-
лити в самостійний розділ Особливої частини КК злочини 
у фінансово-кредитній сфері [13, с. 242–265].

А.М.  Бойко  вважає,  що  родовим  об’єктом  злочинів, 
відповідальність за які передбачено нормами розділу VII 
Особливої частини КК, виступає господарський механізм 
держави. У зв’язку з цим під злочинами у сфері господар-
ської діяльності пропонується розуміти суспільно небез-
печні діяння, які посягають на охоронювані кримінальним 
законом  складники  господарського  механізму  держави, 
заподіюючи їм істотну шкоду [14, с. 131].

В.М. Киричко, О.І. Перепелиця і В.Я. Тацій вважають 
злочином у сфері господарської діяльності умисне діяння 
в цій  сфері, що  заподіює шкоду  суспільним відносинам, 
які складаються з приводу виробництва, розподілу, обміну 
та споживання товарів, робіт, послуг. Саме такі суспільні 
відносини визнаються вченими родовим об’єктом злочи-
нів у сфері господарської діяльності [15, с. 154].

На  нашу  думку,  відправним  поняттям  у  визначенні 
об’єкта злочинів у сфері господарської діяльності є поняття 
самої  господарської  діяльності.  Наприклад,  відповідно  
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до ч. 1 ст. 3 ГК під господарською діяльністю розуміється 
діяльність  суб’єктів  господарювання  у  сфері  суспільного 
виробництва,  спрямована  на  виготовлення  та  реалізацію 
продукції,  виконання  робіт  чи  надання  послуг  вартісного 
характеру,  що  мають  цінову  визначеність  [16].  Поняттям 
«господарська діяльність» охоплюється: а) підприємницька 
діяльність,  здійснювана  з  метою  одержання  прибутку; 
б) некомерційна господарська діяльність, здійснювана без 
такої мети (ч. 2 ст. 3 ГК). 

Законна  суспільно  корисна  господарська  діяльність 
характеризується  певним  порядком  здійснення.  Як  вста-
новлює  ч.  1  ст.  5  ГК,  правовий  господарський  порядок 
в  Україні  формується  на  основі  оптимального  поєд-
нання ринкового саморегулювання економічних відносин 
суб’єктів  господарювання  та  державного  регулювання 
макроекономічних  процесів,  спираючись  на  конститу-
ційну  вимогу  відповідальності  держави  перед  людиною 
за  свою діяльність  та  визначення України  як  суверенної 
і  незалежної,  демократичної,  соціальної,  правової  дер-
жави. Відповідно  до  ч.  ч.  2,  3  ст.  5  ГК  суб’єкти  та  інші 
учасники  відносин  у  сфері  господарювання  здійснюють 
свою діяльність у межах встановленого правового госпо-
дарського порядку, конституційні основи якого,  зокрема, 
становлять:  забезпечення  державою  захисту  прав  усіх 
суб’єктів права власності  та  господарювання,  соціальної 
спрямованості  економіки,  недопущення  використання 
власності на шкоду людині й суспільству; право кожного 
володіти,  користуватися  та  розпоряджатися  своєю  влас-
ністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяль-
ності;  визнання  всіх  суб’єктів  права  власності  рівними 
перед законом, непорушності права приватної власності, 
недопущення  протиправного  позбавлення  власності; 
економічна  багатоманітність,  право  кожного  на  підпри-
ємницьку діяльність, не заборонену законом, визначення 

виключно законом правових засад і гарантій підприємни-
цтва; забезпечення державою належних, безпечних і здо-
рових умов праці, захист прав споживачів; взаємовигідне 
співробітництво з іншими країнами; визнання і дія в Укра-
їні принципу верховенства права [16].

Правопорядок  у  сфері  господарювання  включає  під-
стави  та  умови  здійснення  господарської  діяльності 
загалом та  її окремих видів. Він охоплює великий комп-
лекс суспільних відносин, поєднує елементи державного 
регулювання  макроекономічних  процесів  і  саморегулю-
вання суб’єктів господарської діяльності та включає від-
носини  державної  реєстрації  суб’єктів  підприємницької 
діяльності,  ліцензування,  оподаткування,  стандартизації 
та  сертифікації,  дотримання  технічних  правил  та  умов, 
додержання  прав  споживачів,  інститути  інтелектуальної 
власності,  зовнішньоекономічної  діяльності,  валютного 
регулювання  тощо.  Найбільш  важливі,  на  думку  зако-
нодавця,  види  господарської  діяльності  поставлені  під 
охорону кримінального закону через встановлення кримі-
нальної  відповідальності  за  вчинення  відповідних  пося-
гань на них.

Висновки. Враховуючи  вищезазначене  законодавче 
визначення  господарської  діяльності,  родовим  об’єктом 
злочинів  у  сфері  господарської  діяльності  пропонуємо 
вважати правопорядок у сфері господарювання. Під остан-
нім слід розуміти систему соціальних зв’язків, що виника-
ють із приводу виробництва, розподілу, обміну та спожи-
вання матеріальних і нематеріальних благ, яка відповідає 
встановленим  Конституцією  та  законодавством  України 
принципам, правилам, умовам і гарантіям здійснення гос-
подарської діяльності та використання її результатів і яка 
внаслідок цього становить цінність для держави, суспіль-
ства загалом та окремих його членів (індивідів і соціаль-
них груп).
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Досліджуються позиції вчених, а також положення чинного законодавства України та Республіки Польща в частині визначення кримі-
нально-правових норм, що передбачають відповідальність за корупційні правопорушення. 

Визначено спільні та відмінні ознаки теоретичних підходів учених щодо визначення поняття. Наголошено на розбіжностях щодо 
законодавчого закріплення поняття «корупція» та його визначення в теорії кримінального права. 

Проаналізовано доктринальні підходи науковців Республіки Польща щодо розуміння змісту поняття «корупція», а також особливос-
тей пізнання явища як правової, соціальної, економічної та моральної категорії, що завдає шкоди нормальному функціонуванню етичних 
і правових відносин у суспільстві та державі.

Звертається увага на неодностайності, порівняно з вітчизняною правовою системою, способу законодавчого закріплення діянь,  
що формують таке явище, як корупція. Це, у свою чергу, не лише вказує на відмінні форми нормативної фіксації поняття феномена, 
а й спричиняє складнощі в обміні правозастосовною практикою, що стає причиною низки проблем як для відповідних правоохоронних 
органів, так і звичайних громадян.

Встановлено зв’язок, що виникає між нормами адміністративного, кримінального, цивільного та трудового права Республіки Польща 
щодо протидії корупції. Проаналізовано положення низки польських законів щодо відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією 
правопорушення.

Виявлено невідповідність закріплених позицій українських і польських нормативно-правових актів, які визначають перелік корупцій-
них чи пов’язаних із корупцією діянь.

Доведено, що не всі підходи, які виділені науковцями Республіки Польща або відображені в законодавстві, є придатними до запо-
зичення. Залишається необхідним беззаперечне врахування специфіки вітчизняних особливостей державної влади, правової системи, 
функціонування галузей суспільних відносин в умов ведення військових дій.

На підставі аналізу чинного польського законодавства, а також позицій доктрини вітчизняного кримінального права сформульовано 
можливі варіанти запозичення іноземного досвіду для вирішення зазначених проблем. 

Ключові слова: корупція, правопорушення, злочин, службова особа, зловживання, іноземний досвід. 

Scientists’ positions, as well as the provisions of the current legislation Ukraine and the Republic of Poland concerning the definition of the 
criminal law provisions for liability for corruption offenses are being researched.

Common and distinctive features of the scientists’ theoretical approaches to definition of the concept are defined. Emphasis is made on the 
relevant differences regarding the legislative enactment of the concept of “corruption” and its definition in the criminal law theory.

Doctrinal approaches of scientists from the Republic of Poland to understanding the content of the “corruption” concept, as well as the 
peculiarities of cognition of phenomenon as a legal, social, economic and moral category, which damages normal functioning of ethical and legal 
relations in society and the state are analyzed.

Compared to the domestic legal system, attention is drawn to the not unanimity of the way of legislative enactment of acts that shape the 
corruption phenomenon. This not only points to excellent forms of regulatory fixation of the phenomenon concept, but it also causes complexity in 
exchange of law enforcement practices, causing a number of problems as for the relevant law enforcement and also ordinary citizens.

Link that appears between the norms of administrative, criminal, civil and labor law of The Republic of Poland in counteracting corruption has 
been established. The provisions of a number of Polish laws on liability for corruption and corruption-related offenses are analyzed.

The inconsistencies of enacted positions of the Ukrainian and Polish legal acts, which determine the list of corruption or corruption-related 
acts, were found. 

It’s proved that not all of the approaches pointed out by Polish scientists or being reflected in legislation are borrowable. Indisputably, it 
remains necessary to take into account specifics of national peculiarities of government, the legal system, and the functioning of branches of 
public relations in the context of hostilities.

Possible options of borrowing foreign experience for solving certain problems have been formulated on the basis of the analysis of the current 
Polish legislation and the positions of the doctrine of national criminal law.

Key words: corruption, offence, crime, official, abuse, foreign experience.

Постановка проблеми.  Посеред  низки  способів 
удосконалення  кримінального  законодавства  України 
важливою  умовою  визнано  використання  практики 
здійснення  цієї  діяльності  в  іноземних  державах.  Без-
перечно,  досвід  правового  регулювання  суспільних 
відносин держав Європи, порівняно з вітчизняним, що 
налічує  менше  30  років  (здобуття  незалежності  Укра-
їни – 1991 рік), має дещо давнішу історію. Наприклад, 
кримінальному  кодексу Німеччини  –  понад  100  років, 
Італії – 80 років, Швейцарії – 70 років тощо. Криміналь-
ний кодекс Франції 1992 р. замінив свого попередника, 
що діяв із 1810 р. 

Учені неодноразово наголошували, що питання зако-
нодавчого  закріплення  відповідальності  за  правопору-
шення  повинні  ґрунтуватися  на  використанні  світового 
досвіду,  найоптимальніших  правових  рішень,  розробле-
них  правовими  системами  та  практикою  інших  держав  
[1, с. 10–14; 2, с. 246]. Б. Волженкін із цього приводу зазна-
чав,  що  передусім  це  стосується  регламентації  відпові-
дальності за економічні та службові злочини, де держави 
з  розвиненою  ринковою  економікою  упродовж  багатьох 
десятиріч  шліфували  власне  законодавство  в  пошуках 
найоптимальнішого варіанта [2, с. 246]. Особливого зна-
чення це набуває щодо питань протидії корупції, адже для 
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цього  небезпечного  явища  немає  державних  і  наукових 
кордонів, воно поглинає своїм впливом майже всі сфери 
життєдіяльності,  тому вивчення  її  відбувається комплек-
сно і послідовно на глобальному рівні [3, с. 111].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-
методологічну  основу  статті  становили  наукові  доробки 
вітчизняних і зарубіжних учених, що присвячені окремим 
питанням розгляду корупції як неправомірної поведінки, 
закріплення  якої  відображено  в  законодавствах  інозем-
них  держав,  вирішення  проблем  якої  можливе  лише  на 
міжнародному  рівні.  Серед  українських  учених  варто 
виокремити праці М. Гілевської, Т.  Ільєнок,  І. Чемериса, 
М.  Камлика,  М.  Мельника;  польських  –  М.  Самочук, 
З. Добровольського, А. Левіцької-Стжалецької, Ю. Плос-
конки, Л. Швейковского.

Метою статті  є  дослідження  положень  адміністра-
тивного законодавства Республіки Польща, які регламен-
тують  відповідальність  за  правопорушення,  пов’язанні 
з  корупцією,  визначення  кращих  варіантів  вирішення 
проблем, пов’язаних із регламентацією такої відповідаль-
ності, а також можливих способів їх запозичення. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  Загалом, 
проводячи  аналіз  зарубіжних  правових  норм,  видається 
можливим ліпше осягнути власні правові приписи. Відпо-
відно, зіставлення законодавчих підходів щодо вирішення 
конкретних питань надасть можливість встановити спільні 
та відмінні риси, виявити прогалини, а відтак  і врахувати 
найдоречніші варіанти розв’язання окремих проблем. Нау-
ковий  аналіз  іноземних  законодавств  у  частині  протидії 
корупції дасть змогу не тільки порівняти їх із вітчизняними 
нормами, а й виявити кращі варіанти та запропонувати пер-
спективні нововведення у вітчизняне кримінальне право. 

Відповідно,  серед  загального  переліку  європейських 
держав  із  континентальною  правовою  системою  вибір 
зупинено саме на Республіці Польща з огляду на: 

–  географічне  розташування:  вплив  суміжності  кор-
донів на формування спільної історії становлення;

–  новітнє  законодавство:  внаслідок  відмови  від 
командно-адміністративного  управління  сформованість 
правових  систем  обох  держав  є  дещо  молодшою  порів-
няно,  наприклад,  з  Великобританією,  Німеччиною,  Іта-
лією, Францією, Швецією тощо; 

–  засоби  регулювання  суспільних  відносин:  перехід 
до ринкової  економіки привів до необхідності пришвид-
шеного утворення нового масиву українських і польських 
законодавчих  приписів  регуляції  цивільно-правових  від-
носин; 

–  нові  різновиди  протиправної  поведінки:  виник-
нення нових сфер суспільних відносин привело і до нових 
форм зловживань, досвідом протидії яким правоохоронна 
система України та Польщі ще не володіла; 

–  законодавець, усвідомлюючи неможливість прове-
дення подальших змін у кримінально-правовій сфері, дій-
шов висновку прийняти новий кримінальний кодекс, який 
об’єднував  би  приписи  сучасного  кримінального  права. 
Відповідно, 1997 р. розпочав діяти Кримінальний кодекс 
Республіки  Польща,  а  нова  кодифікація  кримінального 
законодавства в Україні відбулася у 2001 р;

–  науковий  і прикладний  інтерес: на феномен поль-
ських успіхів уже неодноразово зверталася увага україн-
ських учених  і державних діячів – як приклад гармоній-
ного  поєднання  економічних,  соціальних  і  політичних 
реформ. 

Вказаний  перелік  обґрунтувань  визначив  доцільність 
вибору законодавства Республіки Польща в частині про-
тидії  корупції  з  огляду  на  схожість  часових  і  просторо-
вих чинників формування правових систем обох держав. 
Отримані результати дослідження визначать необхідність 
адаптації найоптимальніших варіантів іноземного досвіду 
до  вітчизняного  законодавства  для  вирішення  окремих 
кримінально-правових питань.

Насамперед варто вказати на думки польських учених, 
науковий інтерес яких спрямований на кримінально-пра-
вову  охорону  суспільних  відносин  від  корупції.  Омина-
ючи опис сприйняття явища корупції польськими вченими 
в  часи  соціалізму,  обмежимося  лише  зазначенням,  що 
попри  ігнорування  тодішньої  влади  феномен  існував  як 
до  зміни  державного  устрою,  так  і  після  нього  [4,  с.  4]. 
Зокрема, новітні форми її реалізації привели до перекона-
ності поляків (66 % з опитаних) у загальній поширеності 
явища [5, с. 46–47]. 

Враховуючи багатогранність явища, сучасне значення 
терміна «корупція» містить широке коло ознак, підсумо-
вуючи які, польські автори у широкому розумінні визна-
чають корупцію як використання державних ресурсів або 
розпорядження  ними  з  метою  незаконного  отримання 
особистої вигоди [6, с. 234]. Схоже тлумачення запропо-
нував  М.  Самочук  [7,  с.  347],  а  саме:  «…  зловживання 
державними  повноваженнями  чи  управлінськими  функ-
ціями  в  приватному  секторі  задля  особистої  вигоди». 
У свою чергу З. Добровольський [8, с. 13–14] надає коруп-
ції значення незаконної діяльності, яка полягає у наданні 
переваги приватним  інтересам над державними, шляхом 
використання особливого становища для отримання полі-
тичної  чи  економічної  користі.  На  важливості  вказівки 
публічної  сфери  у  визначенні  корупції  також  наголошує 
і А. Левіцька-Стжалецька [9, с. 212], яка описує явище як 
зловживання державною посадою для отримання індиві-
дуальної або групової вигоди. Авторка відрізняє корупцію 
«вищого» рівня, притаманну верхівці влади, та «нижчого» 
рівня, учасниками якої є звичайні громадяни під час вирі-
шення повсякденних потреб. 

Ю. Плосконка виділяє два основних різновиди коруп-
ції, а саме: 

–  політична – діяльність окремих осіб чи груп спіль-
ного  інтересу,  яка полягає у наданні матеріальних вигод 
представникам вищого рівня державної влади в обмін на 
створення правових актів, що містять вигоду для окремих 
зацікавлених  осіб. Метою  описаних  заходів  є  взяття  під 
контроль ключових важелів державного управління;

–  адміністративна – обминання або легковажне став-
лення уповноважених осіб до зобов’язуючих норм права 
шляхом використання персональних винятків або сприят-
ливих умов окремим особам в обмін на отримання користі 
майнового характеру [10, с. 112].

Більш  детальну  класифікацію  корупції  здійснив 
Л.  Швейковскі,  виділяючи  адміністративну,  економічну, 
виборчу,  політичну,  законодавчу,  територіальну,  кон-
цесійну  (створення  штучних  перепон),  інформаційну, 
в сфері державних закупівель та у сфері приватних заку-
півель [11, с. 10]. 

Загалом  у  науковій  літературі  виділено  такі  форми 
вчинення корупційних правопорушень:

–  хабарництво та підкуп, що визначається як давання, 
отримання або вимагання майнової чи особистої вигоди;

–  розтрата або привласнення чужої власності;
–  оплачуване сприяння – випадки прийому майнової 

вигоди в обмін на посередництво та допомогу у врегулю-
ванні питань;

–  зловживання  службовим  становищем  для  під-
тримки родичів;

–  конфлікт інтересів;
–  використання державних коштів у приватних інте-

ресах;
–  розтрата державних коштів [12, c. 171].
Головною  відмінністю  між  повсякденним  розумін-

ням корупції та  її визначенням у правових приписах є  її 
законодавче закріплення, де правило поведінки чітко вка-
зане в гіпотезі правової норми, якої дотримуються чи яку, 
навпаки,  порушують.  Відповідно,  визначення  корупції 
знайшло  своє  закріплення  також  і  в  польському  законо-
давстві,  де  основними  актами,  що  регулюють  протидію 
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вказаному  явищу,  є  Закон  «Про  Центральне  антикоруп-
ційне бюро» від 9 червня 2006 р. та Кримінальний кодекс 
Республіки Польща. Перший із них визначив корупцію як:

1)  обіцянку,  пропонування  чи  дарування  будь-якою 
особою,  безпосередньо  чи  опосередковано  будь-яких 
невиправданих переваг особі, яка здійснює публічні функ-
ції для неї особисто чи будь-якої іншої особи в обмін на 
виконання чи невиконання своїх повноважень;

2)  вимагання  або  прийняття  особою,  яка  здійснює 
публічні  функції,  безпосередньо  чи  опосередковано 
будь-яких невиправданих переваг для себе або для будь-
якої іншої особи, або прийняття пропозиції чи обіцянки 
такої вигоди в обмін на виконання чи невиконання своїх 
повноважень; 

3)  дії,  вчинені  в  процесі  здійснення  господарської 
діяльності, що передбачають виконання зобов’язань орга-
ном чи установою публічної влади, що полягає в обіцянці, 
пропонуванні  або  наданні  безпосередньо  або  опосеред-
ковано особі, яка керує суб’єктом господарювання, будь-
яких неправомірних вигод в обмін на виконання чи неви-
конання своїх повноважень, що порушує його обов’язки 
та містить суспільну шкоду;

4)  дії,  вчинені  в  процесі  здійснення  господарської 
діяльності, що передбачають виконання зобов’язань орга-
ном чи установою публічної влади і полягають у вимаганні 
або  прийнятті  особою,  що  керує  суб’єктом  господарю-
вання, що не належить до сектору публічних фінансів або 
в будь-якій формі працює на користь такого суб’єкта пропо-
зиції або обіцянки будь-яких неправомірних вигод, в обмін 
на виконання чи невиконання своїх повноважень, що пору-
шує його обов’язки та містить суспільну шкоду [13]. 

КК РП хоча й не містить дефініції, однак дуже чітко 
визначає явище корупції, відобразивши її прояви у статтях 
Розділу ХХІХ «Злочини проти діяльності державних орга-
нів та органів місцевого самоврядування», а саме:

–  ст.  228  –  хто,  у  зв’язку  із  виконанням  публічних 
функцій,  приймає майнову  користь  безпосередньо  або  її 
обіцянку;

–  ст.  229  –  хто  надає  або  обіцяє  надати майнову  чи 
індивідуальну користь особі, що виконує публічні функ-
ції, у зв’язку з виконанням тієї функції;

–  ст.  230  –  хто,  посилаючись  на  вплив  державного 
органу,  місцевого  самоврядування,  міжнародної  органі-
зації  або  державної  чи  іноземної  установи, що  наділена 
публічними засобами, або викликаючи переконання іншої 
особи або переконуючи її в існуванню таких впливів, здій-
снює посередництво у вирішенні справи в обмін на май-
нову користь чи її обіцянку;

–  ст. 230а – хто надає або обіцяє надати майнову чи 
індивідуальну користь в обмін на посередництво у вирі-
шенні справи в державному органі, органі місцевого само-
врядування,  міжнародній  організації  або  державній  чи 
іноземній установі, що наділена публічними засобами, що 
полягає у незаконному впливі на рішення,  дію чи безді-
яльність особи, яка виконує публічну функцію, у зв’язку 
з виконанням тієї функції;

–  ст.  231  –  публічний  діяч,  який  перевищує  свої 
повноваження або не виконує покладені обов’язки, діє на 
шкоду публічного чи приватного інтересу.

Крім  вказаного  розділу,  Кримінальний  кодекс  Рес-
публіки  Польща  також  передбачає  кримінальну  відпо-
відальність  за  корупційні  діяння, що  виходять  за  межі 
діяльності державних органів та органів місцевого само-
врядування, а саме:

–  ст.  250а  –  хто,  маючи  право  на  голосування, 
приймає  майнову  чи  індивідуальну  користь  або  вима-
гає  такої  користі  за  голосування  в  зазначений  спосіб 
(виборча корупція);

–  ст.  296  –  хто,  маючи  зобов’язання,  що  вказане 
в законі, рішенні відповідного органу або договору, займа-
тися фінансовими справами чи господарською діяльністю 

фізичної  чи  юридичної  особи,  шляхом  перевищення 
повноважень або невиконання обов’язків  із метою отри-
мання  неправомірної  вигоди  заподіює  значну  майнову 
шкоду (управлінська корупція); 

–  ст. 296а – хто, виконуючи керівні функції в установі, 
що  здійснює  господарську  діяльність,  або  перебуваючи 
з нею в трудових відносних, договору виконання робіт чи 
контракту, вимагає або приймає майнову чи індивідуальну 
користь  або  її  обіцянку  в  обмін  на  перевищення  наділе-
них  йому  повноважень  або  не  виконання  ним  обов’язку, 
що може  заподіяти  установі майнову шкоду  чи  становить 
діяння  недобросовісної  конкуренції  або  надання  неправ-
дивих преференцій постачальнику чи отримувачу  товарів, 
послуг, пільг (корупція в економічній сфері);

–  ст.  302  –  хто  надає  або  обіцяє  надати  кредитору 
майнову вигоду за діяння, що заподіює шкоду іншим кре-
диторам у  зв’язку  і  з процедурою банкрутства або  запо-
бігання банкрутству (кредиторська корупція);

–  ст.  305  –  хто  з  метою  отримання  неправомірної 
вигоди  перешкоджає  проведенню  публічних  торгів  або 
входить у  змову  з  іншою особою, діючи на шкоду влас-
ника майна або особи чи організації, для яких торги від-
буваються (тендерна корупція). 

Варто  зазначити,  що  кримінальну  відповідальність 
за  корупційні  діяння  також  передбачено  і  поза  КК  РП. 
Зокрема:

–  ст.  128  Закону  «Про  фармацевтичне  право»  від 
6 червня 2001 р. – хто всупереч закону в межах реклами 
лікарської продукції надає або обіцяє надати матеріальну 
вигоду  особам,  уповноваженим  на  видачу  лікарських 
рецептів  або які  здійснюють обіг лікарськими товарами, 
чи приймає таку вигоду [14].

–  ст.  54  Закону  «Про  відшкодування  лікарських 
засобів,  продуктів  спеціального  харчового  призначення 
та медичних товарів» від 12 травня 2011 р. – хто займа-
ється  виготовленням  чи  обігом  лікарських  засобів,  про-
дуктів спеціального харчового призначення та медичних 
товарів, що підлягають фінансуванню з публічних коштів, 
отримує матеріальну вигоду або її обітницю або вимагає 
таку вигоду в обмін на поведінку, що впливає на:

1)  рівень  обігу  лікарськими  засобами,  продуктами 
спеціального харчового призначення та медичними това-
рами, що підлягають фінансуванню з публічних коштів;

2)  обіг  або  припинення  обороту  конкретними  лікар-
ськими  засобами,  продуктами  спеціального  харчового 
призначення  та  медичними  товарами,  що  підлягають 
фінансуванню з публічних коштів.

Покаранню також підлягає той:
–  хто, маючи повноваження на виставлення рецепту 

на  лікарські  засоби,  продукти  спеціального  харчового 
призначення та медичні  товари, що підлягають фінансу-
ванню з публічних коштів,  вимагає чи приймає майнову 
вигоду чи її обіцянку в обмін на виставлення рецепту чи 
замовлення або утримання від її виставлення;

–  хто  постачає  лікарські  засоби,  продукти  спеціаль-
ного харчового призначення та медичні товари, або особа, 
що представляє постачальника, вимагає чи приймає май-
нову  вигоду  чи  її  обіцянку  в  обмін  на  закупівлю  лікар-
ських засобів, продуктів спеціального харчового призна-
чення та медичних товарів, що підлягають фінансуванню 
з публічних коштів;

–  хто надає чи обіцяє надати майнову вигоду в обмін 
на здійснення вищевказаних діянь [15].

Широке  законодавче  закріплення  відповідальності 
за  корупційні  діяння  стало  можливим  після  прийняття 
Закону від 13 червня 2003 р. «Про внесення змін до КК РП 
та  інших  законодавчих  актів»  [16].  Зміни  приписів  кри-
мінального  законодавства  втілилися  в  життя  відповідно 
не лише до антикорупційної політики, а й узятих міжна-
родних зобов’язань, у зв’язку із вступом Польщі до Євро-
пейського  Союзу.  Зокрема,  однією  з  вимог  визначалося 
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застосування  до  особи,  винної  у  вчиненні  корупційного 
правопорушення, покарання у вигляді позбавлення волі не 
менше ніж на один рік [178]. Відповідна вимога позбавляє 
необхідності пошуку поза кримінальним законодавством 
норм,  які  б  передбачали  відповідальність  за  корупційні 
діяння. 

Висновки. Зарубіжний  досвід  польських  колег,  без-
умовно,  заслуговує  на  глибоке  теоретичне  дослідження 
та практичне втілення у вітчизняну антикорупційну полі-
тику. Одночасно запозичення та реалізація кращих прак-
тик іноземних держав і міжнародних стандартів потребує 

беззаперечного  врахування  специфіки  вітчизняних особ-
ливостей  державної  влади,  правової  системи,  функціо-
нування  галузей  суспільних  відносин  в  умовах  ведення 
військових  дій.  Враховуючи  виявлені  різновиди  здій-
снення правової охорони суспільних відносин Республіки 
Польща від досліджуваного феномена, вважається доціль-
ним  запозичити  досвід  щодо  нормативного  збільшення 
потенційних ризиків корупційних правопорушень. Відтак 
правова охорона окремих суспільних відносин стане запо-
рукою протидії  здійсненню можливих форм корупційної 
поведінки в майбутньому. 
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В останній період у кримінальному праві України здійснено переоцінку суспільної небезпеки злочинів проти статевої недоторканності 
неповнолітніх, а особливо малолітніх осіб. Суспільна небезпека якісно змінила міжнародно-правову й національну оцінку злочинів проти 
статевої недоторканності малолітніх осіб, позицію українського законодавця в бік радикального посилення кримінальної відповідальності 
та покарання винних осіб. Ці злочини характеризуються виключною аморальністю та цинічністю дій винних осіб щодо своїх жертв.

Статева свобода та статева недоторканність визнаються самостійними об’єктами кримінально-правової охорони. Статева свобода 
є невіддільним складником комплексу природних прав і свобод людини. Особа набуває повної статевої свободи з досягненням певного 
віку, а саме: жінки – із 17 років, чоловіки – із 18 років. Доти держава гарантує та забезпечує гармонійний фізичний і психічний статевий 
розвиток малолітньої дитини та підлітка, створюючи навколо таких осіб правовий статус статевої недоторканності. Обґрунтовується 
погляд на статеву недоторканність як універсальний соціально-біологічний стан, що має багаторівневу суспільно-правову регуляцію 
(охорону), в якій виокремлювалися: а) соціально-ціннісний, б) соціально-регулятивний, в) соціально-медичний, г) соціально-інформацій-
ний і ґ) соціально-фізичний рівні статевої недоторканності. 

Статеві злочини завдають жертвам глибоких моральних і психічних травм, завдають серйозної шкоди їхньому фізичному та психіч-
ному здоров’ю. Ці злочини мають дуже високу суспільну небезпеку не тільки через заподіяння шкоди іншим суспільним відносинам та 
соціальним і моральним цінностям: нормальному фізичному й психологічному розвитку дітей та підлітків. Вводиться комплекс обмежень 
щодо осіб, засуджених за злочини проти статевої недоторканності малолітньої особи: створюється єдиний реєстр осіб, засуджених за 
злочини проти статевої недоторканності малолітньої особи. Суди орієнтуються на реальне покарання винних осіб у вигляді позбавлення 
волі та застосування інших додаткових правообмежень.

Ключові слова: суспільна небезпека, злочин, статева недоторканність, малолітня особа, покарання винних.

In the recent period, the criminal law of Ukraine has reassessed the public danger of sexual assault of minors, and especially minors. Public 
danger has qualitatively changed the international legal and national assessment of crimes against sexual immunity of minors, the position of the 
Ukrainian legislator towards a radical increase of criminal responsibility and punishment of guilty persons. These crimes are characterized by the 
exceptional immorality and cynicism of the perpetrators towards their victims.

Sexual freedom and sexual integrity are recognized as independent objects of criminal protection. Sexual freedom is an integral part of the 
set of natural rights and freedoms of man. The person acquires full sexual freedom with reaching a certain age, namely: women from 17 years, 
men from 18 years. Until now, the state guarantees and ensures the harmonious physical and mental sexual development of a minor child 
and a teenager, creating a legal status of sexual integrity around such persons. The view of sexual inviolability as a universal socio-biological 
condition with multilevel social and legal regulation (protection), which distinguished: a) socio-value, b) social-regulatory, c) socio-medical,  
d) social-information and e) socio-physical levels of sexual integrity.

Sexual offenses inflict deep moral and mental harm on the victims and cause serious harm to their physical and mental health. These 
crimes have a very high social risk not only because of the harm to other social relations and social and moral values: the normal physical and 
psychological development of children and adolescents. A set of restrictions on persons convicted of sexually assaulted a minor is introduced: a 
single register of persons convicted of sexual assault on a minor is created. Courts focus on the actual punishment of perpetrators in the form of 
imprisonment and the application of other additional legal restrictions.

Key words: public danger, crime, sexual integrity, minor, punishment of perpetrators.

Постановка проблеми. В сучасній Україні спостеріга-
ється погіршення криміногенної ситуації, зростання кіль-
кості  тяжких  та  особливо  тяжких  злочинів  проти життя 
та здоров’я особи. Окреме місце в цьому сумному пере-
ліку посідають злочини проти статевої свободи та статевої 
недоторканності  особи,  зокрема,  щодо  малолітніх  осіб. 
Аналізуючи  сумну  кримінальну  статистику,  можна  кон-
статувати, що й ці злочини мають тенденцію до зростання. 
Зокрема,  за  офіційною статистикою Офісу Генерального 
Прокурора України за 2019 р., обліковано понад 550 зло-
чинів проти статевої свободи та статевої недоторканності, 
серед облікованих – 148  зґвалтувань неповнолітніх осіб, 
що  майже  вдвічі  перевищує  показник  2018  р.,  спочатку 
цього  року  обліковано  24  кримінальних  правопорушень 
сексуального  характеру щодо  неповнолітніх  осіб.  Зазна-
чається,  що  всі  злочини  щодо  сексуального  насильства 

над неповнолітніми перебувають на контролі керівництва 
Офісу Генерального Прокурора. З початку року в  складі 
Офісу Генерального Прокурора було створено відділ про-
тидії  насильству  щодо  дітей,  що  ввійшов  в  управління 
захисту прав дітей та протидії насильству [1]. Ці злочини 
характеризуються  виключною  аморальністю  та  циніч-
ністю дій винних осіб щодо своїх жертв. Як правило, такі 
злочини завдають жертвам глибоких моральних і психіч-
них травм, завдають серйозної шкоди їхньому фізичному 
та психічному здоров’ю. Окрім того, такі злочини мають 
дуже  високу  суспільну  небезпеку  не  тільки  через  запо-
діяння шкоди  іншим  суспільним  відносинам  та  соціаль-
ним  і  моральним  цінностям  –  нормальному  фізичному 
й психологічному розвитку дітей та підлітків, а ще через 
руйнування  соціальних  зв’язків  жертв  таких  злочинів, 
важку і довгу адаптацію в суспільстві після перенесених  
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моральних  і  фізичних  травм,  виникнення  небезпечних 
посттравматичних психічних розладів тощо [2].

Стан опрацювання проблеми. Суспільну небезпеку 
злочинів проти статевої  свободи та  статевої недоторкан-
ності  особи,  серед  них  й  суспільну  небезпеку,  статевих 
посягань на неповнолітню, а особливо малолітню особу, 
досліджували  вітчизняні  правники,  а  саме:  С.М.  Авра-
менко,  Ю.В.  Александров,  М.І.  Бажанов,  В.І.  Борисов, 
Л.П.  Брич,  Л.В.  Дорош,  О.О.  Дудоров,  О.Г.  Кальман, 
С.С.  Косенко,  К.Д.  Кулик,  Т.Д.  Лисько,  Я.В.  Мачужак, 
Л.І. Мороз, В.О. Навроцький, О.О. Світличний, М.І. Хав-
ронюк, С.В. Чмут, А.П. Шеремет та інші. На теоретичних 
положеннях вказаних та інших дослідників, а також кри-
мінальному  законодавстві  України,  що  стояло  та  стоїть 
на  забезпеченні  охорони  статевої  недоторканності  непо-
внолітніх  осіб,  здійснено  авторську  спробу  переоцінки 
суспільної  небезпеки  деяких  злочинів, що  посягають  на 
статеву недоторканність неповнолітніх, а особливо мало-
літніх осіб.

Метою статті  є  науковий  пошук  та  обґрунтування 
мотивації  переоцінки  суспільної  небезпеки  злочинів, що 
посягають  на  статеву  недоторканність  неповнолітніх,  а 
особливо малолітніх осіб, а саме: статевих зносин з осо-
бою, яка не досягла шістнадцятирічного віку (ст. 155 Кри-
мінального кодексу України) та розбещення неповнолітніх 
(ст. 156 Кримінального кодексу України (далі – КК).

Виклад основного матеріалу.  Категорійний  апарат 
кримінального  права  широко  використовує  «суспільну 
небезпеку»  як  системоутворюючу  категорію,  що  нео-
дноразово  трапляється  в  законодавстві  про  кримінальну 
відповідальність України, та й у доктрині кримінального 
права  розуміння  цієї  категорії  є  більш-менш  усталеним. 
Натомість  дослідникам  не  вдалося  повною  мірою  виро-
бити узгоджений  зміст категорії  «суспільної небезпеки». 
У  літературі  суспільна  небезпека  неодмінно  визнається 
ознакою  злочину,  хоча  при  цьому  і  підкреслюється,  що 
вона  є  визначальною,  матеріальною,  що  відбиває  соці-
альну сутність кримінально-караного діяння. Наприклад, 
на думку Ю.І. Ляпунова, навряд чи правильно визнавати 
суспільну  небезпеку  ознакою  злочину  з  погляду  бездо-
ганності понятійного апарата науки кримінального права. 
Ознака – це зовнішня риса предмета, явища, що дана нам, 
як  правило,  у  відчуттях,  у  безпосередньому  сприйнятті. 
Властивість же – глибинна, внутрішня, сутнісна категорія. 
Саме  такою  характеристикою  злочину  є  його  суспільна 
небезпека  [3,  с.  39].  Раніше  у  доктрині  кримінального 
права висловлювали думку, що від законодавця залежить 
визначення того, які діяння варто визнати суспільно небез-
печними. Наприклад, А.В. Наумов пропонує вважати сус-
пільну небезпеку залежною від ознаки формальної забо-
ронності злочину в кримінальному праві [4, с. 23]. Таку ж 
позицію займав і В.М. Коган, який вважає, що суспільна 
небезпека нібито міститься у протиправності. Якщо щось 
у законі визначено як злочин, отже, є суспільно небезпеч-
ним [5, с. 77]. Важко погодитися з думкою вищевказаних 
авторів,  які  пропонують  вважати  суспільну  небезпеку 
залежною  від  ознаки  протиправності.  Більш  аргументо-
ваним  варто  визнати  підхід,  прихильники  якого  вважа-
ють  суспільну  небезпеку  первинною  стосовно  ознаки 
формальної  кримінально  правової  заборони. Наприклад, 
А.І.  Марцев  наводить  на  доказ  аргумент,  що  фактично 
суспільно  небезпечних  проявів  завжди  більше,  ніж  тих, 
котрі  заборонені  кримінальним  законом  [6,  с.  150–151]. 
Суспільна  небезпека  не  є  суто  кримінально-правовою 
категорією,  властивою  тільки  протиправним  діянням 
людини. Це поняття є більш широким. Суспільна небез-
печність – категорія об’єктивна, існуюча поза нами, і тому 
її наявність у реальній дійсності не залежить від того, чи 
заподіяна людиною, винувато чи невинно, шкода суспіль-
ству. В аспекті виду і міри відповідальності, тобто у межах 
правового  регулювання,  форми  вини  можуть  впливати 

лише на ступінь суспільної небезпеки, але не на сам факт 
її  об’єктивного  існування.  Такої  думки  дотримується 
Н.Ф.  Кузнєцова,  яка  вважала,  що  провідними  і  визна-
чальними для суспільної небезпечності з усієї сукупності 
ознак злочину є об’єктивні ознаки діяння, а серед них – 
об’єкт і наслідок злочину [7, с. 64]. Слід погодитися з дум-
кою А.Н. Трайніна, що суспільна небезпека є системною 
ознакою  всього  складу  злочину,  тому  вона  «забарвлює» 
як об’єктивні, так і суб’єктивні його елементи цією нега-
тивною антисоціальною властивістю [8, с. 112]. Суспільна 
небезпека як основна антисоціальна властивість злочину 
не є характеристикою окремих сторін, частин і ознак зло-
чину,  а  всіх  його  елементів, що  утворюють  цю  систему. 
Суспільна  небезпека  –  підсумок  взаємодії,  що  увібрала 
в себе всі негативні антисоціальні якості кожного окремо 
узятого елемента системи.

В  останні  роки  здійснюється  переоцінка  суспільної 
небезпеки злочинів щодо статевої недоторканності непо-
внолітніх,  а особливо малолітніх осіб. Вона суттєво змі-
нила  суспільну  думку  й  позицію  законодавця  в  сторону 
посилення  кримінальної  відповідальності  та  покарання. 
На це сукупно вплинули системні негативні наслідки сві-
тової  економічної  кризи  2008–2009  рр.,  що  спричинили 
погіршення  соціально-економічних,  морально-психоло-
гічних, кримінологічних та інших показників суспільного 
життя  в  Україні,  а  також  глобальне  поширення  дитячої 
порнографії в мережі  Інтернет, розвиток  інфраструктури 
«секс-туризму»  та  інше  змінили  погляди  законодавця 
на  суспільну  небезпеку  та,  відповідно,  динаміку  санк-
ції  за розпусні дії щодо неповнолітніх. Саме починаючи 
з 2008 року в Україні починається переоцінка суспільної 
небезпеки деяких злочинів, що посягають на статеву недо-
торканність  неповнолітніх,  а  особливо  малолітніх  осіб. 
Локомотивом позначеного правового процесу стала, окрім 
вищевказаних суспільно негативних процесів, Конвенція 
Ради Європи від 25 жовтня 2007 р. «Про захист дітей від 
сексуальної  експлуатації  та  сексуального  розбещення» 
(ратифікована ВРУ від 20.06.2012 р). У преамбулі вказа-
ної Конвенції РЄ зазначено, що кожна дитина має право 
на  такі  заходи  захисту,  які  вимагаються  відповідно  до  її 
статусу  неповнолітнього  з  боку  її  родини,  суспільства 
та  держави.  Країни-учасниці  зазначають, що  сексуальна 
експлуатація дітей, зокрема дитяча порнографія, прости-
туція  та  всі  інші форми  сексуального  розбещення  дітей, 
включно  з  діяннями, що  вчиняються  закордоном,  є  руй-
нівними для дитячого здоров’я та психосоціального роз-
витку, сексуальна експлуатація та сексуальне розбещення 
дітей  набули  розмірів  загрозливих  масштабів  на  націо-
нальному та міжнародному рівнях, зокрема, зважаючи на 
значне використання як дітьми, так  і  злочинцями  інфор-
маційних та комунікаційних технологій, і що запобігання 
та боротьба з цим вимагає міжнародної співпраці, вважа-
ють, що добробут і найкращі інтереси дітей є фундамен-
тальними цінностями для  всіх  держав-учасниць  і мають 
підтримуватись без будь-якої дискримінації [9].

Зокрема, Законом України «Про внесення змін до ста-
тей 155 та 156 Кримінального кодексу України щодо відпо-
відальності за розбещення неповнолітніх» від 25 вересня 
2008 р. майже вдвічі посилено відповідальність за розбе-
щення неповнолітніх. Санкції ст. ст. 155 та 156 КК стали 
альтернативними  й  передбачили  покарання  у  вигляді 
обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення 
волі  на  той  самий  строк. Очевидно, що  обмеження  волі 
та  позбавлення  волі  на  вказаний  строк  застосовувалися 
як  основні  покарання  [10].  З  набуттям  чинності  Закону 
України  від  14  березня  2018  р.  «Про  внесення  змін  до 
Кримінального  кодексу  України  щодо  захисту  дітей  від 
сексуальних  зловживань  та  сексуальної  експлуатації» 
протидія  статевим  злочинам проти  дітей  набула  особли-
вої  актуальності  та  гостроти.  Зокрема,  в  новій  редакції 
викладено ст. 156 КК «Розбещення неповнолітніх» у двох 
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частинах: «1. Вчинення розпусних дій щодо особи, яка не 
досягла  шістнадцятирічного  віку,  –  караються  обмежен-
ням волі на  строк до п’яти років  або позбавленням волі 
на той самий строк. 2. Ті самі дії, вчинені щодо малоліт-
ньої особи або вчинені членами сім’ї чи близькими роди-
чами,  особою,  на  яку  покладено  обов’язки  щодо  вихо-
вання потерпілого або піклування про нього, – караються 
позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років  із 
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до трьох років або без такого» 
[11]. Є підстави визначення нового етапу протидія стате-
вим злочинам проти неповнолітніх, що пов’язані із Зако-
ном України від 19 грудня 2019 р. «Про внесення змін до 
деяких  законодавчих  актів  України  щодо  впровадження 
єдиного  реєстру  осіб,  засуджених  за  злочини  проти  ста-
тевої  свободи  та  статевої  недоторканності  малолітньої 
особи, та посилення відповідальності за злочини, вчинені 
проти статевої свободи та статевої недоторканності мало-
літньої особи». І не принципово, що цей Закон не вносить 
зміни до ст. ст. 155 та 156 КК, втім, посилює кримінальну 
відповідальність  за  вчинення  злочинів,  передбачених 
ст.  ст.  152  та  153 КК,  якщо  ці  злочини  вчинені  особою, 
яка раніше вчинила будь-який  із  злочинів,  передбачених 
ч. 4  ст. 152,  статтею 155 або ч. 2  ст. 156 КК. Караються 
такі дії позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або 
довічним позбавленням  волі»  [12]. Крім  того,  вводиться 
комплекс  правообмежень щодо  осіб,  засуджених  за  зло-
чини проти статевої свободи та статевої недоторканності 
малолітньої особи: створюється єдиний реєстр осіб, засу-
джених  за  злочини  проти  статевої  свободи  та  статевої 
недоторканності малолітньої особи; встановлюється адмі-
ністративний терміном від одного року до двох років, який 
не  може  перевищувати  термінів,  передбачених  законом 
для погашення або зняття судимості для осіб, засуджених 
за злочини проти статевої свободи та статевої недоторкан-
ності малолітньої особи.

Переоцінка суспільної небезпеки здійснюється з огляду 
на  особливу  цінність  об’єкта  кримінально  правової  охо-
рони, а саме: статеву свободу та статеву недоторканність 
особи. У досліджуваному випадку – щодо особистих благ 
неповнолітніх,  а  особливо  малолітніх  осіб.  Вітчизняні 
науковці по-різному співвідносять статеву свободу та ста-
теву  недоторканність. Одні  правники  вважають  їх  само-
стійними категоріями, що як об’єкти кримінально-право-
вої охорони не перехрещуються. На їхню думку, малолітня 
та неповноліття особа має статеву недоторканність, але не 
має статевої свободи. Дорослі ж, набуваючи статевої сво-
боди, втрачають статеву недоторканність. Другі вважають 
статеву  свободу  і  статеву недоторканність  спорідненими 
категоріями,  що  частково  чи  повністю  перетинаються, 
та  наполягають  на  тому,  що  неповнолітні  особи  також, 
поряд із дорослими жінками та чоловіками, мають статеву 
свободу. Треті ж, навпаки, стверджують, що неповнолітні, 
якщо вони навіть не досягли статевої зрілості, набувають 
статевої свободи в повному обсязі з моменту досягнення 
ними  віку,  що  дає  можливість  усвідомлювати  значення 
та роль статевих зносин. Що ж стосується малолітніх, то 
внаслідок їхнього психофізичного розвитку вони не мають 
можливості усвідомлювати роль і значення статевих зно-
син, а тому, відповідно, не можуть мати статевої свободи. 
Є навіть погляд, що статева недоторканність поширюється 
на осіб чоловічої та жіночої статі в будь-якому віці, а не 
тільки  на  малолітніх  і  неповнолітніх.  Право  на  статеву 
недоторканність  і  статеву свободу надається всім грома-
дянам, незалежно від статі та віку, міри моральної гідності 
та  доброчесності.  Більшою  послідовністю  вирізняється 
позиція В.В. Сташиса і М.І. Бажанова, які пов’язують ста-
теву недоторканність з абсолютною забороною будь-якого 
втручання у статеву сферу особи, яка не набула статевої 
свободи [13, с. 154]. Отже, статева свобода та статева недо-
торканність  є  самостійними  безпосередніми  об’єктами 

кримінально-правової  охорони. Статева  свобода  є  невід-
дільним складником комплексу природних прав  і свобод 
людини. Особа набуває повної статевої свободи з досяг-
ненням віку, коли держава законодавчо визначає  її право 
утворити нову суспільну ланку – сім’ю (з 17 років – жінки 
та 18 років – чоловіки). До цього часу держава гарантує 
та  забезпечує  гармонійний  фізичний  і  психічний  стате-
вий розвиток малолітньої дитини та підлітка, створюючи 
навколо таких осіб правовий статус «статевої недоторкан-
ності».

Нами обстоювався погляд на статеву недоторканність 
як  універсальний  соціально-біологічний  стан,  що  має 
багаторівневу  суспільно-правову  регуляцію  (охорону), 
в якій виокремлювалися: а) соціально-ціннісний, б) соці-
ально-регулятивний, в) соціально-медичний, г) соціально-
інформаційний  та  д)  соціально-фізичний  рівні  статевої 
недоторканності  [14,  с.  57].  Соціально-ціннісний  рівень 
відображає  моральні  цінності  суспільства,  яке  схвалює 
своєчасне,  поступове  входження  особи  в  повноцінні 
статеві  відносини.  Суспільна  мораль  засуджує  будь-яке 
брутальне  статеве  поводження  з  дітьми  та  підлітками, 
утім,  заохочує  та  спрямовує  в  пізнавальне  русло  релі-
гійні, родинні або шкільні бесіди (програми) із статевого 
виховання.  Соціально-регулятивний  рівень  встановлю-
ється у нормах Сімейного кодексу України, який визначає 
вік  осіб жіночої  (17  років)  та  чоловічої  статі  (18  років), 
з  досягненням  якого  вони  можуть  вступати  в  шлюбні 
відносини  (ст.  21,  22  СК).  У  випадках,  якщо  особа,  яка 
досягла 14 років, подала заяву, за рішенням суду їй може 
бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що 
це  відповідає  її  інтересам  (ч.  2  ст.  23  СК).  Соціально-
медичний  вимір  пов’язаний  із  визначенням  статевої  зрі-
лості,  згідно  з  Правилами  проведення  судово-медичних 
експертиз  (обстежень) з приводу статевих станів у бюро 
судово-медичної  експертизи,  затвердженими  наказом 
МОЗ України  від  17  січня  1995  р. № 6  [15]. Соціально-
інформаційний  рівень  статевої  недоторканності  полягає 
в  забороні  інформування  в  будь-який  спосіб  малолітніх 
та неповнолітніх про сексуальні відносини до досягнення 
ними 16-річного віку. Незаконний вплив на інформаційну 
статеву  недоторканність  неповнолітніх  є  вкрай  небез-
печними для суспільства й самих неповнолітніх  і зумов-
лює  необхідність  кримінально-правової  охорони.  Саме 
ст. 156 КК стоїть на охороні й запобігає інформативному 
впливу  на  статеву  недоторканність  неповнолітніх.  Соці-
ально-фізичний рівень статевої недоторканності утворює 
абсолютну  заборону  на  статеві  зносини  з  малолітніми 
та особами, які не досягли статевої зрілості, у природний 
і неприродний спосіб, навіть за умови добровільної згоди 
останніх. Фізична статева недоторканність визначає соці-
альну сутність і основну спрямованість кримінальної охо-
рони ст. 155 КК.

Підвищена  суспільна  небезпека  посягань  на  статеву 
недоторканість реалізується змісті злочинних дій винного, 
що  в  кримінальному  законі  описані  як:  «природні  або 
неприродні  статеві  зносини  з  особою,  яка  не  досягла 
шістнадцятирічного віку, вчинені повнолітньою особою» 
(ч. 1 ст. 155 КК) та «вчинення розпусних дій щодо особи, 
яка не досягла шістнадцятирічного віку» (ч. 1 ст. 156 КК). 
Вказані злочинні дії є виключно аморальними, цинічними 
та  такими,  що  зневажають  усталені  родинні  цінності, 
суперечать  елементарним  суспільним  правилам.  Варто 
звернути увагу ще на один важливий момент, коли гово-
риться  про  підвищену  суспільну  небезпеку  сексуальних 
посягань щодо дітей і підлітків, – маються на увазі і реак-
ції  батьків,  друзів,  знайомих,  процедура  слідства,  судо-
вого розгляду справи тощо. Вони можуть мати для дитини 
не  менший  вплив, що  травмує,  ніж  дії  розбещувача.  Не 
менш значною є і шкода, що завдається в результаті вчи-
нення  цього  злочину  моральному  здоров’ю  неповноліт-
ніх. Нерідко підлітки, щодо яких були вчинені сексуальні 
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злочини,  особливо  якщо  йдеться  про  ненасильницькі 
сексуальні  злочини,  одержують  перекручені  уявлення 
про статеві відносини. У результаті звикання до система-
тичного здійснення з ними розпусних дій або системних 
добровільних  статевих  зносин,  зокрема,  гомосексуаль-
ного характеру,  у  неповнолітніх  виробляються негативні 
морально-психологічні  установки,  погляди  на  природу 
і сутність сексуальних відносин.

Важливий складник суспільної небезпеки досліджува-
них діянь полягає в їхньому безпосередньому спрямуванні 
на  найбільш  вразливу  версту  населення  –  дітей.  Діти,  як 
відомо, мають особливий правовий статус як у міжнарод-
ному,  так й у національному законодавстві. Так, Загальна 
декларація  прав  людини  1948  р.  (п.  2  ст.  25)  визнає,  що 
дитинство надає право на особливе піклування і допомогу. 
Декларація прав дитини від 20 листопада 1959 р. у Преам-
булі наголошує, що дитина внаслідок її фізичної та розумо-
вої незрілості потребує спеціальної охорони  і піклування, 
включаючи  належний  правовий  захист  як  до,  так  і  після 
народження. У ст. 24 Міжнародного пакту про громадянські 
і політичні права 1966 р. стверджується, що кожна дитина 
без будь-якої дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, 
статі,  мови,  релігії,  національного  чи  соціального  похо-
дження, майнового стану або народження має право на такі 
заходи захисту, які є необхідними в її становищі як мало-
літньої, з боку її сім’ї, суспільства і держави. Міжнародний 
пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 р. під-
креслює  необхідність  особливого  захисту  дітей,  зокрема, 
від  економічної  і  соціальної  експлуатації;  а  застосування 
праці дітей в  галузях, шкідливих для психіки та  здоров’я 
чи небезпечних для життя  або  таких, що можуть  завдати 
шкоди їхньому нормальному розвиткові, повинно каратися 
за законом (ст. 10). Конвенція про права дитини від 20 лис-
топада  1989  р.  вважає  завданням  кожної  держави  надати 
дитині такий захист і піклування, які необхідні для її благо-
получчя, захистити дитину від усіх форм дискримінації або 

покарання, фізичного та психологічного насильства, образи 
чи зловживань, недбалого і брутального поводження та екс-
плуатації, забезпечити їй здоровий розвиток тощо. У Пре-
амбулі Закон України від 26 квітня 2001 р. «Про охорону 
дитинства»  визначає  охорону  дитинства  в  Україні  як 
стратегічний  загальнонаціональний  пріоритет  і  з  метою 
забезпечення  реалізації  прав  дитини  на  життя,  охорону 
здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток 
встановлює основні засади державної політики у цій сфері. 
Згідно  із ст. 3 вищевказаного Закону всі діти на території 
України,  незалежно  від  раси,  кольору шкіри,  статі,  мови, 
релігії,  політичних  або  інших переконань,  національного, 
етнічного  або  соціального  походження,  майнового  стану, 
стану здоров’я та народження дітей і їх батьків (чи осіб, які 
їх замінюють) або будь-яких інших обставин, мають рівні 
права і свободи, визначені цим Законом та іншими норма-
тивно-правовими актами. У порядку, встановленому зако-
нодавством, держава гарантує всім дітям рівний доступ до 
безоплатної юридичної допомоги, необхідної для забезпе-
чення захисту їх прав [16].

Висновки. У  період  2007–2019  рр.  здійснено  перео-
цінку суспільної небезпеки злочинів проти статевої недо-
торканності  неповнолітніх,  а  особливо  малолітніх  осіб. 
Суспільна небезпека якісно змінила міжнародно-правову 
й національну оцінку злочинів проти статевої недоторкан-
ності малолітніх осіб, позицію українського законодавця 
в бік радикального посилення кримінальної відповідаль-
ності  та  покарання  винних  осіб.  Вводиться  комплекс 
правообмежень щодо осіб,  засуджених за  злочини проти 
статевої недоторканності малолітньої особи: створюється 
єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої 
недоторканності  малолітньої  особи.  Суди  орієнтуються 
на реальне покарання винних осіб у вигляді позбавлення 
волі  та  застосування  інших  додаткових  правообмежень. 
Тож є підстави визначення нового етапу протидії статевим 
злочинам проти неповнолітніх.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ  
ТА МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ В ЦЬОМУ НАПРЯМІ
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AND INTERNATIONAL COOPERATION OF UKRAINE IN THIS AREA
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Стаття присвячена проблемним питанням протидії наркозлочинності. За останні роки в Україні відбувається постійне зростання вчи-
нених наркозлочинів, що говорить про недостатній контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин. Тож постає питання 
щодо впровадження більш дієвих заходів суб’єктами протидії наркозлочинності щодо усунення причин та умов незаконного обігу нарко-
тичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів і прекурсорів.

Одним із видів ефективних заходів протидії злочинності є перейняття зарубіжного досвіду запобігання конкретним видам злочинів 
і питання співпраці. Світова політика в галузі боротьби з наркозлочинами та наркобізнесом визначається переважно міжнародними 
конвенціями та міждержавними угодами про співпрацю, взаємодопомогу та обмін інформацією, тож у статті розглянуто результати імп-
лементації у вітчизняне законодавство міжнародних правових актів щодо протидії наркозлочинності. При цьому національні законодавці 
стикаються з тим, що норми, прийняті на міжнародному рівні, мають дуже узагальнені формулювання, і реалізувати їх у національному 
законодавстві буває складно. Крім того, можемо виділити ще одне актуальне питання, яке турбує спільноту, – це питання регулювання 
легального обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів і прекурсорів – і має певні відмінності залежно від цілої низки 
обставин. 

Запропоновано дієві засоби для здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, якими, наприклад, може стати розроблення та 
прийняття на міжнародному рівні переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і відомих їхніх аналогів. Також виділено основні 
напрями здійснення міжнародної та внутрішньодержавної антинаркотичної політики та профілактики наркоманії. Міжнародна співпраця 
правоохоронних структур України загалом повинна ґрунтуватися на принципах взаємоповаги та взаємної допомоги.

Ключові слова: наркозлочинність, протидія злочинності, наркотичні засоби, психотропні речовини, наркобізнес.

The Article is devoted to the problematic issues of countering drug-related crimes. In recent years, there has been a constant increase in 
committed drug-related crimes in Ukraine, which indicates insufficient control over the turnover of narcotic drugs and psychotropic substances. 
Therefore, there is a question of introducing more effective measures by the subjects to counter drug-related crimes in order to eliminate the 
causes and conditions of illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors.

One of the most effective measures to counteract crime is the adoption of foreign experience in countering specific types of crimes. The world 
policy in the field of countering drug-related crimes and illicit trafficking of narcotic drugs is mainly determined by international conventions and 
interstate agreements on cooperation, mutual assistance and exchange of information, so the Article considers the results of the implementation 
of international legal acts on countering drug-related crimes in the national legislation. However, national legislators are faced with the fact that the 
rules adopted at the international level have very generalized formulations, and it is difficult to implement them in national legislation. In addition, 
we can highlight another urgent issue that is of concern to the community, the issue of regulating the legal turnover of narcotic drugs, psychotropic 
substances, their analogues and precursors, and there are some differences depending on a number of circumstances. 

Effective means for controlling the turnover of narcotic drugs have been proposed, such as the development and adoption, at the international 
level, of the list of narcotic drugs, psychotropic substances and their known analogues. Also, the main directions of implementation of international 
and domestic anti-drug policy and drug abuse prevention have been highlighted. The international cooperation of the law enforcement agencies 
of Ukraine as a whole should be based on the principles of mutual respect and mutual assistance.

Key words: drug-related, narcotic drugs, psychotropic substances, illicit trafficking of narcotic drugs, counter.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Вітчиз-
няні правові норми, що регламентують питання законного 
обігу  наркотичних  засобів,  психотропних  речовин,  їхніх 
аналогів і прекурсорів, ґрунтуються на міжнародних поло-
женнях законодавчих актів. Зважаючи на те, що проблема 
протидії незаконному їхньому обігу є важливою та склад-
ною не лише для українського суспільства, є потреба звер-
нутися до зарубіжного досвіду правоохоронної та право-
застосовної  діяльності.  Крім  того,  в  Україні  проблема 
боротьби з наркоманією та токсикоманією набула загроз-
ливих масштабів лише останні 25–30 років, а інші країни 
світу  стикалися  з  цими  негативними  явищами  набагато 
раніше,  тож  є  необхідність  проаналізувати,  яким  чином 
на  законодавчому  рівні  здійснюється  цей  вид  діяльності 
та яка її ефективність.

Зв’язок проблеми з важливими науковими і прак-
тичними завданнями. Обраний  напрям  дослідження 
здійснюється  з  2013  року  і  належить  до  пріоритетних 
у  кримінології,  відповідає  Пріоритетним  напрямам  нау-
кового  забезпечення  діяльності  правоохоронних  органів 

щодо  протидії  наркозлочинності,  що  відповідає  Плану 
заходів на 2019–2020 роки з реалізації Стратегії держав-
ної політики щодо наркотиків на період до 2020 року [2]. 

Мета роботи полягає у вивченні зарубіжного досвіду 
протидії  наркозлочинності  та  визначенні  можливостей 
його використання в Україні.

Аналіз наукових досліджень і публікацій, в яких запо-
чатковано розв’язання цієї наукової проблеми. У  статті 
нами  використано  загальнотеоретичні  положення  кримі-
нально-правової та кримінологічної науки, що розроблялися 
такими вченими, як М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, 
І.М. Даньшин, В.В. Голіна, В.К. Грищук, В.О. Навроцький, 
О.М.  Джужа,  А.П.  Закалюк,  А.Ф.  Зелінський,  О.Г.  Каль-
ман,  М.Й.  Коржанський,  О.М.  Костенко,  В.М.  Кудрявцев, 
П.С.  Матишевський,  А.А.  Музика,  О.В.  Негодченко, 
В.Г.  Павлов,  А.О.  Пінаев,  А.В.  Савченко,  В.М.  Смітієнко, 
В.Я. Тацій, П.Л. Фріс, В.І. Шакун та інші. Їхні дослідження 
стали основою для наукового розуміння наркотизму як нега-
тивного  соціального  явища,  його  найбільш  характерних 
ознак і детермінації, шляхів і засобів профілактики.
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Однак питанням розгляду розвитку зарубіжного зако-
нодавства та появи в ньому правових заборон для вільного 
обігу  наркотичних  засобів,  психотропних  речовин,  їхніх 
аналогів і прекурсорів, уваги присвячувалося не досить. 

Виклад основного матеріалу. За  офіційними  ста-
тистичними  даними  Генеральної  Прокуратури  України, 
у січні 2019 року загальна кількість зареєстрованих нар-
козлочинів становила 3 722, а в січні 2020 року – 4 215, 
за березень 2019 року всього обліковано 6 713 наркозло-
чинів, а у 2020 році – уже 7 297, за березень 2019 року – 
9 367, а в березні 2020 року – 10 237 наркозлочинів. Тож 
наочно ми можемо побачити негативну динаміку наркоз-
лочинності в Україні [2].

Більшість вітчизняних дослідників, які вивчали зару-
біжну  практику  протидії  наркозлочинності,  наполягали 
на  «сліпому»  використанні  рекомендацій  ООН,  ВООЗ, 
різного роду благодійних фондів (які надають волонтер-
ську  допомогу  наркозалежним, що полягає,  як  правило 
не  в  обмеженні  наркотизації,  а  стимуляції  наркоспожи-
вання шляхом надання одноразових шприців, презерва-
тивів тощо). Ми вважаємо такий підхід неприпустимим 
і врай шкідливим для населення країни, а загалом – і для 
її генофонду.

Організація  протидії  наркозлочинності  на  міжнарод-
ному  рівні  має  своє  підґрунтя.  Основними  причинами 
необхідності  співпраці  в  цьому  напрямі  виступають 
дві  основні  групи  факторів.  Першу  становлять  традиції 
та звичаї, що дали змогу сформувати в кожній країні світу 
певну правову систему як стійку та узгоджену структуру 
правових  норм  у  різних  галузях  права  (кримінальному, 
адміністративному, медичному тощо). Приєднання різних 
держав до міжнародних конвенцій із питань протидії нар-
козлочинності зумовлює обов’язок на законодавчому рівні 
закріпити  в  національному  законодавстві  певні  норми. 
Однак це може призводити до різних негативних наслід-
ків:  порушення  балансу  чинної  системи  правових  норм 
у  розглядуваній  галузі  регламентації  обігу  наркотичних 
засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів і прекурсо-
рів; її руйнування або дублювання вже чинних положень. 
Другу  становлять:  а)  посилення  уваги  світового  співто-
вариства  до  проблем  незаконного  обігу  наркотиків  і  б) 
прийняття протягом десятиліть  цілої  низки міжнародно-
правових  актів  (конвенцій,  протоколів,  додатків  до  про-
токолів)  із  метою  його  обмеження, що  вимагає  від  кож-
ної держави постійного внесення змін до чинних законів. 
При цьому національні законодавці стикаються з тим, що 
норми, прийняті на міжнародному рівні, мають дуже уза-
гальнені формулювання, і реалізувати їх у національному 
законодавстві буває складно.

Світова  політика  в  галузі  боротьби  з  наркозлочинами 
та  наркобізнесом  визначається  переважно  міжнародними 
конвенціями  та  міждержавними  угодами  про  співпрацю, 
взаємодопомогу та обмін  інформацією. Можна зазначити, 
що  останні  40  років  відбувається  процес  уніфікації  зако-
нодавчих підходів до проблем протидії наркозлочинності, 
наркобізнесу та наркоманії. Хоча окремі держави  зберіга-
ють власні національні підходи у визначенні національної 
антинаркотичної політики, відображення яких можна поба-
чити в тих програмних документах, що ними приймаються. 

Регулювання  легального  обігу  наркотичних  засобів, 
психотропних  речовин,  їхніх  аналогів  і  прекурсорів  має 
певні відмінності залежно від цілої низки обставин. Їхнє 
узагальнення дало змогу виділити такі моделі такого обігу: 
1) сувора модель – за якої є досить жорстка та сувора сис-
тема регулювання обігу наркотиків і психотропів. Напри-
клад, в арабських, ісламських країнах за вживання нарко-
тиків, організацію їхнього незаконного обігу передбачено 
тривалі строки покарання у вигляді позбавлення волі або 
смертна кара  (Іран, Саудівська Аравія, Сирія, Сінгапур); 
2) лояльна (або диференційована) модель – за якої кримі-
нально-правові норми досить терпимо ставляться до вжи-

вання наркотиків та  їхнього обігу у невеликих розмірах. 
Наприклад,  в Австрії,  Голландії,  Бельгії, Великобританії 
за  вживання  так  званих  легких  наркотиків  та  їхній  обіг 
відповідальність  не  передбачена;  в  Україні,  Російській 
Федерації,  Грузії,  Молдові  за  вживання  будь-якого  виду 
наркотиків  кримінальна  відповідальність  виключена.  Це 
викликано тим, що особу,  яка  споживає наркотики будь-
якого виду (легкі або важкі), вважають хворою, наркоза-
лежною, і ставлення до неї повинно бути як і до будь-якого 
іншого хворого. Необхідно зазначити, що будь-яка з моде-
лей не виключає повного викорінення наркоманії та нар-
кобізнесу. Незалежно від ступеня суворості кримінальних 
законів  наркозлочинність  продовжує  існувати,  розвива-
тися  й  поширюватися,  відбувається  постійне  втягнення 
нових споживачів у немедичне вживання наркотиків. 

Останні  десятиліття  світове  співтовариство  вживає 
активних  спроб  до  встановлення  спеціального  режиму 
обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, орга-
нізації їхнього обігу на кшталт обігу зброї (встановлення 
певних  дозволів  і  квот).  Нова  система  контролю  за  обі-
гом  таких  речовин  передбачає  чітке  законодавче  визна-
чення  обмеженого  кола  суб’єктів,  які  можуть  здійсню-
вати  легальний  обіг  наркотичних  засобів,  психотропних 
речовин  і  сировини  для  їх  вироблення.  Діяння,  вчинені 
іншими суб’єктами, що не мають таких дозволів і квот або 
порушують  їх,  повинні  нести  кримінальну  відповідаль-
ність. При цьому відповідальність за такі злочини досить 
сувора. Що ж стосується використання наркотичних засо-
бів  із  користю,  то  контроль  за  цими  видами  діяльності 
(медичної,  фармацевтичної,  терапевтичної,  психіатрич-
ної)  повинен  бути  досить  суворим  і  непорушним  і мати 
жорсткі засоби контролю за ними.

Наркополітика  в  усьому  світі  визначається  та  спря-
мовується  міжнародними  угодами  та  договорами  в  цій 
галузі  і  ґрунтується на цілій низці  правових  актів, що  її 
регламентують.  Сюди  можна  віднести  і  міждержавні 
угоди, що укладаються різними державами з метою об’єд-
нання  зусиль  у  протидії  наркозлочинності  та  наркобіз-
несу.  У  зв’язку  із  стрімким  поширенням  психотропних 
речовин у світі швидка інтеграція раніше закритих країн 
у міжнародний  і  європейський простір,  скасування  ідео-
логічних перепон і державних кордонів потребують більш 
тісної  взаємодії  правоохоронних  систем  різних  держав 
у боротьбі з наркозлочинністю.

Міжнародна співпраця може стати успішною та ефек-
тивною  лише  за  умови  дотримання  принципів  її  здій-
снення  всіма  учасниками  цієї  співпраці,  та  врахування 
їх  у  національному  законодавстві.  І,  безумовно,  кожна 
держава повинна дотримуватися тих зобов’язань, що при-
йняла  на  себе,  приєднавшись  до міжнародної  угоди  про 
співпрацю та взаємну допомогу. 

Основними  напрямами  здійснення  міжнародної 
та  внутрішньодержавної  антинаркотичної  політики 
та  профілактики  наркоманії  повинні  бути  такі:  1)  жор-
стока боротьба з незаконним (нелегальним) обігом нарко-
тичних засобів, психотропних речовин та їхніх аналогів. 
Міжнародні  конвенції  передбачають  чітку  деталізацію 
всіх можливих діянь, що можуть  включати  в  себе неза-
конний  обіг:  від  вирощування  наркосировини,  її  пере-
робки, вироблення наркотичних засобів до їхнього збуту 
та  використання  коштів,  отриманих  від  наркобізнесу 
у легальних секторах економіки; 2) запровадження гуман-
ного  ставлення  до наркозалежних осіб  і  реалізація  про-
філактичних заходів і реабілітаційних програм лікування 
та  соціалізації  наркозалежних  осіб,  які  були  притягнуті 
до кримінальної відповідальності та покарані, відбували 
покарання  в  установах  виконання  покарань  закритого 
типу. Під час реалізації другого напряму антинаркотичної 
політики кожна держава може використовувати власний 
досвід у цьому напрямі та враховувати рекомендації між-
народно-правових актів.
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Іще  одним  досить  дієвим  засобом  для  здійснення 
контролю за обігом наркотичних засобів може стати роз-
роблення  та  прийняття  на  міжнародному  рівні  переліку 
наркотичних  засобів,  психотропних  речовин  та  відомих 
їхніх аналогів. Для тих речовин і препаратів, що містять 
такі  засоби,  необхідно  передбачити  спеціальний  режим 
обігу. Звичайно, що скласти один раз  і назавжди перелік 
наркотиків, психотропів та їхніх аналогів не можна. Нар-
ковиробники постійно працюють над отриманням нових 
хімічних сполук, які б мати аналогічні наркотичним засо-
бам  властивості. Але  основні  їхні  складники  вже  відомі 
науці  та практиці,  і  тому будь-які  речовини  і  препарати, 
що містять  їх, повинні обмежуватися для вільного обігу. 
Цей  захід,  на  нашу  думку,  здатний  ефективно  вплинути 
на правову регламентацію заборонених для вільного обігу 
речовин з одурманюючим впливом на рівні національного 
законодавства.

У межах міжнародної співпраці України здійснюється 
діяльність державних органів за різними напрямами. Осо-
бливу  увагу  необхідно  приділити  забезпеченню  безпеки 
держави  та  протидії  організованій  злочинності  в  різних 
її формах і проявах. У межах Співдружності Незалежних 
Держав (далі – СНД), до складу якої наша країна входить 
із 1991 року, так само здійснюється співпраця. На цей час 
міждержавна  співпраця  та  взаємодія  у  цій  сфері  є  най-
більш запитуваною.

З  метою  ефективної  та  узгодженої  протидії  новим 
викликам і загрозам СНД було прийнято нові цільові кон-
цепції  та  міждержавні  програми  спільних  дій  боротьби 
зі  злочинністю  загалом  та  з  окремими  її  проявами: між-
народним  тероризмом,  незаконним  обігом  наркотиків, 
незаконною міграцією та торгівлею людьми. Умови життя 
у  світі  і  зокрема  в Європі  останніх  трьох  років  свідчать 
про  актуальність  саме  цих  напрямів  діяльності  як  дер-
жав, так  і  їхніх правоохоронних органів. Багатостороння 
співпраця  держав  –  учасниць  СНД  у  цьому  напрямі 
набула різнопланового комплексного динамічного харак-
теру. Істотний внесок у таку взаємодію вносять профільні 
органи співпраці Співдружності, а також Бюро з коорди-
нації боротьби з організованою злочинністю та корупцією 
та  іншими  небезпечними  видами  злочинів  на  території 
держав  –  учасниць  СНД,  та  Антитерористичний  центр 
СНД  [3,  с.  1–3].  Діяльність  терористичних  організацій 
останні  15  років  тісно  пов’язана  з  наркозлочинністю, 
оскільки  організатори  та  ідеологи  широко  використо-
вують  наркотики  та  психотропи  для  підвищення  рівня 
боєздатності  терористів,  їхню  наркотизацію  –  як  засоби 
впливу на свідомість особистості.

Антитерористичний  центр  держав  –  учасниць  СНД 
був створений у 2000 році, а у 2002 році – його відділення 
в Центрально-Азійському регіоні. Напрямами діяльності 
зазначеного  центру  було  визначено  цілу  низку  заходів 
[4, с. 1]. Однак ці заходи стосувалися лише терористично 
спрямованої  злочинної  діяльності.  Крім  того,  Україною 
було проголошено вихід із складу країн СНД (Указом Пре-
зидента України від 19 травня 2018 р. та Рішенням РНБО 
від 2 травня 2018 р.), хоча фактично відповідні документи 
на рівні держав – учасниць СНД не було підписано. Усе 
це, у свою чергу, створює нові проблеми у протидії зло-
чинності загалом і наркозлочинності також.

Ми  вважаємо,  що  для  подолання  наркозлочинності, 
зокрема, в організованих її формах на рівні держави, неза-
лежно від того, до якого блоку чи об’єднання держав буде 
входити Україна, повинні вживатися такі заходи: 

1)  вироблення  чітких  і  конкретних  пропозицій  із 
напрямів реалізації  державної  антинаркотичної політики 
співпраці міжрегіонального управління поліції в боротьбі 
з незаконним обігом наркотиків із міждержавними струк-
турами країн – учасниць СНД; 

2)  удосконалення  нормативно-правової  бази  діяль-
ності  міжрегіонального  управління  поліції  та  взаємодії 

компетентних  органів  держав  –  учасниць  СНД  або  ЄС 
у сфері боротьби з наркозлочинністю; 

3)  удосконалення  системи  координації  взаємодії 
компетентних  органів  держав  –  учасниць  СНД  або  ЄС 
в  боротьбі  з  міжнародною  наркозлочинністю  (поліції 
та служб безпеки) і наркобізнесом і фоновими явищами; 

4)  організація  взаємодії  з  компетентними  органами 
держав  –  учасниць  СНД  або  ЄС  (поліції  та  служб  без-
пеки), підвищення ефективності спільних і скоординова-
них антинаркотичних заходів; 

5)  збір  та  аналіз  інформації,  що  поступає  до  регіо-
нального управління поліції про стан і тенденції розвитку 
наркоситуації в регіоні, що складається під впливом діяль-
ності міжнародних наркоугруповань; 

6)  підготовка  аналітичних  документів  про  тенденції 
боротьби з наркозлочинністю, необхідних для вироблення 
та прийняття відповідних рішень вищими органами СНД 
або ЄС; 

7)  створення,  експлуатація  та  розвиток  локальної 
обчислювальної мережі та Спеціалізованого банку даних 
регіонального управління поліції; 

8)  інформаційно-пропагандистське  забезпечення 
діяльності міжрегіонального управління поліції; 

9)  вирішення кадрових  та  адміністративно-господар-
ських  питань  у  діяльності  міжрегіонального  управління 
поліції.

Безпосередня  участь  міжрегіонального  управління 
поліції  з  боротьби  з  незаконним  обігом  наркотиків 
і вищевказаних міждержавних структур дала змогу ство-
рити  та  постійно  вдосконалювати  регіональну  та  між-
народно-правову  базу  співпраці  у  сфері  боротьби  з  нар-
козлочинністю,  проводити  узгоджувані  профілактичні, 
оперативно-розшукові  заходи,  спеціальні  операції, 
навчання, здійснювати підготовку кадрів поліції для під-
розділів боротьби з незаконним обігом наркотиків, мате-
ріально-технічне,  інформаційне  та  наукове  забезпечення 
взаємодії  в  цьому  напрямі  діяльності  органів  поліції, 
зокрема, спільно з органами Служби безпеки України, що 
працюють  із  виявлення  та  нейтралізації  організованих 
злочинних наркоугруповань.

Результатом роботи  за цим напрямом стане, на нашу 
думку, тенденція до скорочення показників наркозлочин-
ності. Крім того, буде розширено взаємодію та об’єднання 
зусиль різних країн у протидії міжнародній наркозлочин-
ності та наркобізнесу. До цього напряму діяльності можуть 
приєднатися  інші  країни,  що  мають  спільні  кордони 
з Україною  (Молдова,  Білорусь, Польща,  Росія  та  інші). 
Також за такого підходу буде консолідовано зусилля парт-
нерів  країн  –  учасниць СНД, що мають  спільні  кордони 
та  об’єднані  єдиним  історичним  минулим  у  боротьбі 
з міжнародною наркозлочинністю та наркобізнесом, акти-
візується міжнародна співпраця за цим напрямом.

Важливим  фактором  забезпечення  антинаркотичної 
безпеки країн – учасниць СНД або ЄС ми вважаємо буде 
й питання співпраці у протидії незаконному обігу нарко-
тиків на території країн – учасниць СНД або ЄС. Як зазна-
чається у звітних документах країн – учасниць СНД або 
ЄС, найбільш ефективним засобом боротьби з будь-якими 
видами злочинів є використання міжнародного та держав-
ного правового інструментарію, і з цим необхідно погоди-
тися. В умовах сучасного загострення політичної та еко-
номічної кризи – як в Україні, так і в усьому світі – ця теза 
набуває  особливої  актуальності.  Лише  спільність  різних 
країн дасть змогу вирішити вказані проблеми, пом’якшити 
їхні наслідки для кожної країни.

Зокрема,  міжнародна  спільнота  країн  –  учасниць 
СНД  прийняла  угоду  про  створення  єдиної  інформацій-
ної  бази нормативно-правових  актів  держав, що  входять 
до складу СНД у сфері протидії тероризму, незаконному 
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їхніх 
прекурсорів  й  іншим видам  злочинів  [5].  Зокрема,  в  цій 



519

Порівняльно-аналітичне право
♦

угоді зазначається, що країни – учасниці домовилися про 
формування такої єдиної інтегрованої інформаційної бази 
(ст. 1), що буде міститися на електронних носіях на робо-
чій мові – російській (ст. 2) [5, с. 18–19]. Однак за останні 
роки (2014–2019) співпраця з правоохоронними органами 
Росії практично припинена, що суттєво ускладнило нар-
коситуацію  в  країні  та  регіоні.  Необхідно  зазначити  ще 
й те, що країни – учасниці СНД прийняли ще один дуже 
важливий  правовий  акт  –  модельний  Закон  «О  наркоти-
ческих средствах, психотропных веществах и их прекур-
сорах»  [6],  яким  визначаються  правові  та  організаційні 
основи протидії незаконному обігу наркотиків і психотро-
пів і встановлюється відповідальність за його здійснення. 
Однак в Україні національне законодавство основні поло-
ження цього Закону не врахувало. Ми вважаємо, що було 
б корисним  і прийняття аналогічного модельного закону 
про протидію наркозлочинності та наркобізнесу, зокрема, 
в організованих формах у межах СНД.

У сучасних політичних та економічних умовах країни, 
незважаючи на те, до якого міжнародного об’єднання буде 
входити Україна:  до  СНД  чи  ЄС,  на  нашу  думку,  проб-
леми  протидії  наркобізнесу  та  наркотизації  населення 
не  зменшують  своєї  значимості.  І  той  комплекс  заходів, 
що було розроблено для реалізації в досяжному майбут-
ньому,  повинен  здійснюватися  правоохоронними  орга-

нами, на які покладається завдання протидії наркозлочин-
ності. Провідну роль у реалізації цих  заходів  відіграють 
органи поліції, які повинні тісно взаємодіяти з медичними 
та виховними установами.

Висновки. Тож,  підсумовуючи  викладене,  можемо 
зазначити,  що  міжнародна  співпраця  правоохоронних 
структур  України  повинна  ґрунтуватися  на  принципах 
взаємоповаги  та  взаємної  допомоги  і  включати  в  себе: 
1) жорстоку боротьбу  з  незаконним  (нелегальним)  обі-
гом наркотичних засобів, психотропних речовин та їхніх 
аналогів; 2) повну відмову від замісної підтримувальної 
терапії лікування наркозалежних осіб; 3) гуманне став-
лення  в  медицині  до  наркозалежних  осіб  (як  хворих) 
та реалізацію профілактичних заходів і реабілітаційних 
програм  лікування  та  соціалізації  наркозалежних  осіб; 
4) рівноправне ставлення до всіх осіб, які вчинили зло-
чини,  і більш суворе до тих, хто вчинив злочин у стані 
наркотичного  сп’яніння  чи  з  метою  отримання  коштів 
для  придбання  наркотиків;  5)  створення  в  установах 
виконання покарань закритого типу умов для лікування 
наркозалежних  засуджених  сучасними  вітчизняними 
методами лікування; 6) залучення до міжнародної спів-
праці у напрямі запобігання наркозлочинності та нарко-
бізнесу широкого  кола  суб’єктів  такої  співпраці  регіо-
нального рівня.
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ПОНЯТТЯ БАНДИ В УКРАЇНСЬКОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ  
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THE CONCEPT OF GANG IN THE UKRAINIAN CRIMINAL LAW  
OF THE XIX – XXI CENTURIES
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доцент кафедри кримінально-правових дисциплін
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

У статті розглянуто питання визначення поняття банди в українському кримінальному законодавстві XIX – XXI ст. ст., оскільки саме 
в цей час було сформовано базові інститути сучасного кримінального права України. Чинний Кримінальний кодекс (далі – КК) України 
2001 р. не розкриває змісту поняття банди, а тому її тлумачення надається судовою практикою, зокрема Постановою Пленуму Верхо-
вного Суду України «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями» від 
23 грудня 2005 р. № 13. У зв’язку з цим виникає питання про доцільність використання вказаного поняття у КК України. Прототипом 
банди в українському кримінальному законодавстві було поняття шайки. У розумінні Уложення про покарання кримінальні та виправні 
1845 р. та Кримінального уложення 1903 р. шайка мала ознаки, подібні до сучасних ознак організованої групи, яка визнається бандою 
за наявності ознаки озброєності. КК УРСР 1922 р. ввів поняття банди у розділі «Про злочини проти порядку управління», де передбачив 
відповідальність організаторів та учасників банд. Бандою при цьому визнавалась озброєна шайка. КК УРСР 1927 р. у ст. 5617 передбачав 
відповідальність за бандитизм. При цьому термін «шайка» у цьому та наступних нормативно-правових актах перестав використовува-
тись для характеристики поняття банди. Ст. 69 КК УРСР 1960 р., яка передбачала відповідальність за бандитизм, не надавала тлума-
чення поняття банди. Принципово не змінив підходів до визначення поняття банди і КК України 2001 р., оскільки традиційно це поняття 
тлумачиться судовою практикою. Ст. 257 КК, яка знаходиться у розділі ІХ «Злочини проти громадської безпеки» Особливої частини КК, 
передбачає відповідальність за організацію озброєної банди, участь у ній або у її нападі.

У різні часи підходи законодавця різнились як щодо визначення об’єкта бандитизму, так і щодо визначення ознак банди. З метою 
унеможливлення неоднозначного тлумачення кримінального законодавства у КК України доцільно уникати понять, тлумачення ознак 
яких надається не законом, а судовою практикою. Доречним було б законодавче визначення банди у примітці до ст. 257 КК України з 
розкриттям ознаки озброєності цього стійкого злочинного об’єднання.

Ключові слова: злочини проти громадської безпеки, бандитизм, банда, організована група, злочинна організація.

The article deals with the issue of definition of gang in Ukrainian criminal legislation of XIX – XXI centuries is discussed in the article. Since 
at that time the basic institutes of modern criminal law of Ukraine were formed. The current Criminal Code of Ukraine in 2001 does not disclose 
the content of the idea of a gang, and therefore its interpretation is given by judicial practice, in particular, by the Decree of the Supreme Court 
of Ukraine “On the practice of consideration of courts of criminal cases on crimes, committed persistent criminal unions” of 23.12.2005 No 13.  
In this regard, the question arises about the expediency of using a specified notion in the Criminal Code of Ukraine. The prototype of the gang in 
Ukrainian criminal legislation was the concept of a shayka. In the sense of the article on the Punishment Criminal and penal 1845 and criminal 
articles 1903 the shayka had signs similar to the modern features of the organized group, which is recognized by the gang in the presence of 
signs of weaponry. Criminal Code in 1922 introduced the concept of the gang in the section “On crimes against management order”, where the 
responsibility of the organizers and participants of the gangs predicted. The gang was recognized as an armed shayka. Criminal Code of 1927 in 
Art. 5617 foresaw responsibility for banditry. Thus the term of the shayka in this and subsequent legal acts has ceased to be used for the concept 
of gang characteristics. Art. 69 of the Criminal Code in 1960, which included responsibility for banditry, did not interpret the concept of the gang. 
Fundamentally not changed the approaches to the definition of the concept of the gang and Criminal Code of Ukraine in 2001, as traditionally this 
concept is interpreted judicial practice. Art. 257 of the Criminal Code, which is in section IX “Crimes against public safety” of the special part of 
the Criminal Code, provides for the responsibility for the organization armed gang, participation in it or in its attack.

At different times, the approaches of the legislator have varied both on defining the object of banditry and the definition of gang signs. In order 
to prevent a controversial interpretation of the criminal law in the Criminal Code of Ukraine it is advisable to avoid concepts whose interpretation 
of signs are not given by law but judicial practice. Legislative definition of the gang in the note to Art. 257 of the Criminal Code of Ukraine with 
disclosure of the evidence weaponry this persistent criminal association.

Key words: crimes against public safety, banditry, gang, organized group, criminal organization.

Постановка проблеми. Бандитизм  є  одним  із  найне-
безпечніших злочинів проти громадської безпеки, оскільки 
наявність  в  організованій  групі  чи  злочинній  організа-
ції  зброї  свідчить  про  готовність  такого  угруповання  або 
ж  про  його  спрямованість  на  насильницькі  посягання 
на  найбільш  важливі  соціальні  цінності,  якими  є  життя 
та здоров’я людини. Кількість облікованих злочинів, перед-
бачених ст. 257 «Бандитизм» КК України, за 2017–2019 рр. – 
60 – свідчить про значне зростання вчинення цього діяння, 
порівняно з попереднім триріччям (2014–2016 рр.) – 35 зло-
чинів [1]. Стабільно високий рівень бандитизму в Україні 
свідчить  про  доцільність  продовження  доктринальних 
досліджень  об’єктивних  і  суб’єктивних  ознак  цього  зло-
чину.  Зокрема,  це  стосується  дослідження  поняття  банди 
як однієї  з  ключових ознак  складу бандитизму. КК Укра-
їни не розкриває  змісту цієї  ознаки,  а  тому  її  тлумачення 
надається судовою практикою, зокрема, Постановою Пле-
нуму  Верховного  Суду  України  «Про  практику  розгляду 
судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими 

злочинними об’єднаннями» від 23 грудня 2005 р. № 13 [2]. 
У зв’язку з цим виникає питання про доцільність викорис-
тання вказаного поняття у КК України. Історико-правовий 
аналіз  поняття  банди  дасть  змогу  визначити  аргументи 
щодо обґрунтування цього питання. Оскільки базові інсти-
тути сучасного кримінального права України були сформо-
вані у ХІХ – ХХІ ст.ст., то у статті досліджується саме цей 
історичний період.

Стан дослідження теми. Питання кримінальної відпо-
відальності за бандитизм і поняття банди були предметом 
досліджень М.І. Бажанова, Ф.Г. Бурчака, Р.Р. Галіакбарова, 
В.В. Голіни, П.Ф. Гришаніна, Н.О. Гуторової,  І.М. Дань-
шина,  Т.А.  Денисової,  В.П.  Ємельянова,  Ю.Г.  Коз-
лова,  М.І.  Мельника,  В.О.  Навроцького,  В.В.  Сташиса, 
В.П.  Тихого,  М.І.  Хавронюка  та  інших  учених.  Ознаки 
банди у роботах як українських, так і зарубіжних учених 
знайшли детальне відображення. Проте сучасна практика 
застосування  ст.  257  КК  України  свідчить  про  неодноз-
начне  тлумачення  окремих  ознак  банди,  зокрема  ознаки 
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озброєності цього угруповання, що потребує нових дослі-
джень у цій сфері.

Метою статті є визначення аргументів на користь або 
недоцільність  законодавчого  закріплення  поняття  банди 
з  урахуванням  історичного  досвіду  тлумачення  цього 
поняття.

Виклад основного матеріалу. Уложення  про  пока-
рання  кримінальні  та  виправні  1845  р.,  яке  було  чин-
ним  на  більшій  території  сучасної  України  до  1917  р., 
визначало у відділенні третьому «Про участь у злочині» 
(ст. ст. 13–17) основні кількісні та якісні ознаки співучасті. 
Ст. 15 Уложення визначала види співучасників у злочинах, 
вчинених за попередньою змовою: зачинщики, спільники, 
підбурювачі та пособники [3]. Окремо в Уложенні перед-
бачалась  відповідальність  за  створення  такого  стійкого 
злочинного  об’єднання,  як  шайка.  Шайку  характеризу-
вали  такі  ознаки:  1)  попередня  згода  декількох  осіб  на 
здійснення певного роду злочинів без попередньої визна-
ченості окремих випадків та їхньої кількості; 2) наявність 
не менше трьох учасників групи; 3) мета заборонена зако-
ном під страхом покарання [4].

Отже,  шайка  у  розумінні  Уложення  про  покарання 
кримінальні та виправні 1845 р. мала ознаки, подібні до 
сучасних ознак організованої  групи,  яка визнається бан-
дою за наявності ознаки озброєності.

У Кримінальному уложенні 1903 р. не тільки існувала 
спрощена система видів співучасників, але й диференці-
ювалась  їхня  відповідальність,  закріплювалося  поняття 
співучасті,  а  також  виділялися  чотири  види  злочинних 
утворень:  співучасть  за  попередньою  змовою,  без  такої, 
співтовариства  для  вчинення  злочинів  і  шайка.  Напри-
клад, згідно із ст. 52 «хто погодився взяти участь у співто-
варистві для вчинення тяжкого злочину і не відмовився від 
подальшої співучасті, але не бувший співучасником тяж-
кого злочину, відповідає тільки за участь у співтоваристві. 
Участь  у  співтоваристві  для  вчинення  тяжкого  злочину 
або злочину чи у шайці, яка створена для вчинення декіль-
кох  тяжких  злочинів  чи  злочинів,  карається  у  випадках, 
особливо  законом  зазначених». Також вчинення шайкою 
окремих злочинів, зокрема крадіжки, розбою, вимагання, 
визнавалось  обтяжуючою  обставиною  (гл.  32  «Про  кра-
діжку, розбій та вимагання» Кримінального уложення) [5]. 
За своїми ознаками поняття шайки в цьому нормативно-
правовому акті було тотожним Уложенню про покарання 
кримінальні та виправні 1845 р.

У роки становлення радянської влади в Україні до зло-
чинних організацій  (співтовариств) належали контррево-
люційні білогвардійські організації, партії, військові орга-
нізації, таємні змовницькі групи, інші об’єднання, а також 
угруповання  бандитів,  мародерів,  спекулянтів,  різного 
роду декласованих елементів, які дезорганізовували новий 
правопорядок.  У  законодавстві  періоду  громадянської 
війни вживалися такі терміни: «білогвардійські організа-
ції  та  змови»,  «контрреволюційні  військові  організації», 
«організовані армії контрреволюції» та інші. Угруповання 
декласованих кримінальних елементів називалися бандою 
або шайкою. Термін «банда» застосовувався і щодо контр-
революційних груп [6, с. 216].

Декрет ВЦВК «Про вилучення із загальної підсудності 
в  місцевостях,  у  яких  оголошене  військове  положення» 
від 20 червня 1919 р., передбачав десять складів злочинів, 
за  якими  Всеросійська  надзвичайна  комісія  та  Губерн-
ські  надзвичайні  комісії мали право безпосередньої  роз-
прави над винними аж до розстрілу. Чотири з них перед-
бачали відповідальність  за  співучасть у  злочині  в  тій чи 
іншій  формі:  належність  до  контрреволюційної  органі-
зації та участь у змові проти радянської влади; державна 
зрада,  шпигунство,  приховування  зрадників,  шпигунів; 
участь у контрреволюційних цілях у підпалах  і вибухах; 
бандитизм  (участь  у  шайці,  яка  створена  для  вбивств, 
розбою  і  грабежів,  пособництво  і  приховування  такої 

шайки)  [7, с. 61]. Вважалося, що  існування шайки поля-
гає  в  постійному  характері  спільності  та  в  перетворенні 
членами  шайки  злочинної  діяльності  у  ремесло.  Вона 
характеризувалася  існуванням  особливої  конструкції 
з  установчими  зборами,  власним кодексом  законів  і  зви-
чаїв [8, с. 67].

Пізніше постановою НКЮ від 12  грудня 1919 р. було 
прийнято Керівні начала з кримінального права, де питан-
ням співучасті був присвячений 5 розділ, і в ст. 21 вказува-
лось, що «за діяння, вчинені спільно групою осіб (шайкою, 
бандою, натовпом), караються як виконавці, так і підбурю-
вачі і пособники. Міра покарання визначається не за ступе-
нем участі, а за ступенем небезпеки злочинця і вчиненого 
ним діяння» [7, с. 79]. Отже, за вчинені злочини, незалежно 
від форми, будь то шайка, банда чи натовп, до криміналь-
ної відповідальності притягувалися всі співучасники, яку б 
роль вони не виконували у вчиненні злочину.

Керівні начала у ст. 12 акцентували увагу на необхід-
ності під час визначення міри покарання в кожному кон-
кретному  випадку  відрізняти,  чи  вчинений  злочин  гру-
пою, шайкою, бандою або однією особою, підкреслюючи 
велику суспільну небезпеку діянь, вчинених у співучасті.

23 серпня 1922 р. постановою ВУЦВК був затвердже-
ний КК УРСР [9], у якому розділом «Про злочини проти 
порядку управління» передбачалась відповідальність орга-
нізаторів та учасників банд: організація та участь у бандах 
(озброєних  шайках)  та  розбійних  нападах  і  пограбуван-
нях, нападах на радянські та приватні установи чи окре-
мих громадян, зупинка потягів і руйнування залізничних 
доріг,  що  організовані  бандами,  незалежно  від  того,  чи 
супроводжувались  ці  напади  вбивствами  чи пограбуван-
нями (ст. 76 КК УРСР). Отже, ст. 76 КК УРСР визнавала 
караною діяльність осіб, які брали участь в організації або 
увійшли вже після організації до складу банди.

Також  у  ст.  ст.  25,  183  КК  говорилось  про  «групи», 
«шайки»,  «банди»;  ст.  60  КК  передбачала  відповідаль-
ність за участь в «організації»; ст. ст. 80, 85 КК вказували 
на злочини, «організовані  за взаємною або попередньою 
угодою».  Такі  поняття,  як  «група»,  «шайка»,  «банда», 
передбачали спільну діяльність багатьох осіб,  але кожна 
з них мала свої властивості. Наприклад, шайка характери-
зувалась взаємною солідарністю всередині, колективною 
силою,  спрямованою  на  упорядкування  внутрішнього 
ладу, авторитетністю її членів, ієрархічним устроєм, існу-
ванням кодексу законів  і  звичаїв. Шайкою як особливим 
видом співучасті визнавалася угода декількох осіб на вчи-
нення декількох злочинних діянь. Термін «шайка» вжива-
ється в чотирьох статтях: п. «ж» ст. 25, ст. 76, ч. 2 ст. 183, 
ч. 2 ст. 184 КК УРСР. Перша і дві останніх статті перед-
бачали  відповідальність  за  злочини,  вчинені  групою 
(шайкою або бандою). Слово «банда» означало різновид 
шайки – озброєну шайку. Отже, можна зробити висновок, 
що шайкою і бандою визнавалась організована група, яка 
мала ознаку стійкості. При цьому законодавець визначав 
поняття банди через інше поняття – шайка.

КК УРСР 1927 р. від 8 червня 1927 р. у ст. 5617 перед-
бачав  відповідальність  за  бандитизм,  тобто  організацію 
озброєних  банд  та  участь  у  них  й  організованих  ними 
нападах на радянські  чи приватні  установи  або окремих 
громадян,  зупинках  потягів  чи  руйнуванні  залізниць  чи 
інших засобів сполучення та зв’язку [10].

Отже, КК УРСР 1927 р. використовував поняття банди 
без посилань на інші види злочинних угруповань.

17  січня  1935  р.  було  прийнято  постанову  Президії 
Верховного Суду РРФСР, яка рекомендувала притягувати 
до відповідальності за бандитизм осіб, які вчиняють особ-
ливо небезпечні хуліганські дії, пов’язані з убивствами чи 
збройним опором органам влади, навіть якщо вони були 
вчинені одним із членів банди і мали одиничний характер, 
що  не  відповідало  чинним  положенням  кримінального 
законодавства [7, с. 231].
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Чинне  тоді  законодавство  не  давало  чітких  критеріїв 
для  розмежування  різних  форм  співучасті  та  вирішення 
питання  про  те,  які  злочинні  об’єднання  належать  до 
злочинних організацій. Наприклад,  коментар КК РРФСР 
такими визнавав банду, змову, блок [11, с. 23]. У підруч-
нику  із  загальної  частини  кримінального  права  йшлося 
про контрреволюційну організацію, банду та шайку. При 
цьому термін «банда» вживався й щодо контрреволюцій-
ної  організації,  що,  очевидно,  мало  свідчити  про  вияв 
особливої  зневаги  до  цього  антирадянського  об’єднання 
[12, с. 244–245].

Стійкість злочинного співтовариства розумілася в тео-
рії  як багаторазовість  вчинених  або  задуманих  злочинів, 
вчинюваних упродовж досить тривалого часу, тобто в кіль-
кісній площині. Так само тлумачилася ця ознака і судовою 
практикою. Наприклад,  в  ухвалі Верховного Суду СРСР 
від 29 червня 1946 р. у справі М. щодо банди зазначалося, 
що група стійка, веде постійну або тимчасову діяльність, 
розраховану на неодноразовість вчинення злочинних дій. 
Отже,  бандитизм  передбачав  групу,  створену  для  вчи-
нення не однієї злочинної дії, а для злочинної діяльності 
[6,  с.  244–245].  Звернемо увагу на  те, що  в  зазначеному 
положенні терміну «злочинна діяльність» надається особ-
ливе  значення  –  він  застосовується  щодо  певної  сукуп-
ності  злочинних дій,  тобто  злочинна діяльність  і  злочин 
розглядаються в цьому випадку як різні поняття.

У  повоєнний  період  теорія  кримінального  права 
та практика на певний час відмовились від використання 
критерію стійкості як характеристики злочинного угрупо-
вання. П. Гришанін, зокрема, вказував, що ознака стійкості 
загалом має  бути  виключена  з  поняття  злочинного  спів-
товариства, оскільки останнє є групою з двох або більше 
осіб, які попередньо об’єдналися для вчинення одного або 
кількох  злочинів. Висновок щодо незастосування ознаки 
стійкості вчений поширював і стосовно банди. При цьому 
він посилався на судову практику, в якій після відмови від 
ознаки  стійкості ширше  застосовувалося поняття банди-
тизму та посилилась відповідальність за нього [13, с. 5–7]. 
Такий  підхід  у  тлумаченні  бандитизму  призвів  на  межі 
40–50-х  рр.  ХХ  ст.  до  невиправданого  розширення  кола 
осіб,  притягнутих  до  кримінальної  відповідальності  за 
цей злочин.

Постанова  Пленуму  Верховного  Суду  СРСР  «Про 
судову практику про застосування Указу про кримінальну 
відповідальність  за  розкрадання  державного  і  громад-
ського майна» від 28 травня 1954 р. № 5 роз’яснювала, 
що організована група (шайка) – це група з двох і більше 
осіб, яка попередньо організована для одного або декіль-
кох розкрадань [14]. Однак «попередню організованість» 
у  практичній  діяльності  стали  розуміти  як  «попередню 
змову».

Нова  кодифікація  кінця  50-х  –  початку  60-х  рр.  при-
звела до певних змін у законодавчому визначенні окремих 
видів злочинних угруповань.

Бандитизм  був  віднесений  до  інших  злочинів  проти 
держави. Ст. 69 КК УРСР 1960 р. встановлювала відпові-
дальність за організацію озброєної банди з метою нападу 
на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, 
а  так само участь у  такій банді  або у вчинюваному нею 
нападі [15]. При цьому поняття банди в законодавстві не 
розкривалось. Його тлумачення надавалось судовою прак-
тикою. Наприклад, постанова Пленуму Верховного Суду 
України «Про судову практику у справах про бандитизм» 
від 7 липня 1995 р. № 9 в п. 2 визначала, що під бандою 
слід розуміти стійку організовану й озброєну групу з двох 
або більше осіб, яка попередньо об’єдналась для вчинення 
одного або кількох нападів на громадян чи підприємства, 
установи  та  організації,  незалежно  від  форм  власності. 
Групу  слід  вважати  стійкою  за  умови,  якщо  вона  є  ста-
більною і згуртованою, а особи, які до неї входять, мають 
єдині наміри щодо вчинення злочинів. П. 4 цієї постанови 

визначав,  що  обов’язковою  ознакою  банди  є  наявність 
хоча б в одного  з  її  учасників будь-якої  вогнепальної чи 
холодної зброї за умови, що інші члени групи знають про 
неї та розуміють, що вона може бути застосована під час 
нападів. При цьому слід мати на увазі, що банда може бути 
озброєна й гладкоствольною мисливською зброєю [16].

Вчинення злочину бандою було виключене з переліку 
обставин,  що  обтяжують  відповідальність.  Кодифікація 
особливо не сприяла розв’язанню проблем, які виникали 
в теорії та на практиці у зв’язку з діяльністю стійких зло-
чинних об’єднань. У кримінально-правовій теорії тривали 
дискусії з приводу того, які об’єднання злочинців визна-
вати злочинними угрупованнями.

Наприклад, В. Пінчук до злочинних співтовариств від-
носив  фіктивний  кооператив,  організовану  групу,  банду, 
антирадянську  організацію  і  змову  з  метою  захоплення 
влади як різновид останньої  [17,  с.  13]. В. Прохоров роз-
глядав  злочинне  співтовариство  як  стійку  групу  з  двох 
або  більше  осіб,  створену  для  здійснення  певної  злочин-
ної діяльності. Стійкість групи він пов’язував із намірами 
осіб постійно або тимчасово  здійснювати діяльність, роз-
раховану  на  неодноразовість  злочинних  дій.  Він  крити-
кував  позицію  тих  фахівців,  які  вважали,  що  злочинне 
співтовариство  може  бути  створене  для  вчинення  лише 
одного  злочину  [18,  с.  607]. Р. Галіакбаров під час визна-
чення видів злочинних співтовариств посилався на суттєві 
позитивні зміни в суспільному житті, поступальний розви-
ток радянської держави та зміцнення її міжнародних пози-
цій,  а  також на  зміни  злочинності. У суспільстві, на його 
думку,  повністю  зникло  підґрунтя  для  виникнення  зло-
чинних співтовариств. Збереження в законодавстві кількох 
норм,  спрямованих  на  боротьбу  зі  стійкими  злочинними 
об’єднаннями, пояснювалось насамперед загрозою підрив-
ної діяльності агентури імперіалістичних держав. Тому до 
злочинних співтовариств, на думку автора, належала лише 
антирадянська  організація  –  банда.  Такі  злочини,  як  бан-
дитизм, стали рідкісними, а інші, які можуть бути вчинені 
злочинним співтовариством, взагалі зникли. Тому, на думку 
вченого, збереження в теорії співучасті злочинного співто-
вариства як самостійної форми співучасті взагалі втрачало 
сенс, оскільки воно практично не було зумовлене структу-
рою сучасної тоді групової злочинності [19, с. 126–130].

Принципово не змінив підходів до визначення поняття 
банди  і  КК  України  2001  р.,  оскільки  традиційно  це 
поняття тлумачиться судовою практикою. Ст. 257 КК, яка 
міститься  у  розділі  ІХ  «Злочини  проти  громадської  без-
пеки»  Особливої  частини  КК,  передбачає  відповідаль-
ність  за організацію озброєної банди  з метою нападу на 
підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, а 
також участь у такій банді або у вчинюваному нею нападі 
[20]. Проте судове тлумачення поняття банди змінилось із 
прийняттям КК України 2001 р. П. 17 постанови Пленуму 
Верховного Суду України «Про практику розгляду судами 
кримінальних  справ про  злочини,  вчинені  стійкими  зло-
чинними об’єднаннями» від 23 грудня 2005 р. № 13 визна-
чає, що  бандою необхідно  визнавати  озброєну  організо-
вану  групу  або  злочинну  організацію,  яка  попередньо 
створена з метою вчинення кількох нападів на підприєм-
ства, установи, організації чи на окремих осіб або одного 
такого нападу, який потребує ретельної довготривалої під-
готовки.  При  цьому  ознака  озброєності  банди  розкрита 
досить  поверхнево,  оскільки  не  містить  вказівок  щодо 
видів зброї або інших предметів, здатних заподіяти шкоду 
життю чи здоров’ю людини. У п. 18 вказаної постанови 
визначено, що обов’язковими ознаками організації банди 
є мета цієї діяльності – вчинення нападів – та озброєність 
її учасників або хоча б одного з них (в останньому випадку 
інші учасники мають знати про це й усвідомлювати мож-
ливість застосування зброї під час нападів). П. 20 поста-
нови зазначає, що треба мати на увазі, що банда може бути 
озброєна й гладкоствольною зброєю [2]. 
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Висновки. Проведений історичний аналіз поняття банди 
дає змогу стверджувати, що у різні часи підходи законодавця 
різнились як щодо визначення об’єкта бандитизму, так і щодо 
визначення ознак банди. Вважаємо, що з метою унеможлив-
лення  неоднозначного  тлумачення  кримінального  законо-

давства у КК України доцільно уникати понять, тлумачення 
ознак яких надається не законом, а судовою практикою. На 
нашу думку, доречним було б законодавче визначення банди 
у примітці до ст. 257 КК України з розкриттям ознаки озбро-
єності цього стійкого злочинного об’єднання.
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Стаття присвячена дослідженню застосування примусової госпіталізації психічно хворих осіб у кримінальному провадженні України, 
яке здійснюється у формах: примусового залучення особи для проведення психіатричної експертизи; поміщення до закладу з надання 
психіатричної допомоги в умовах, що виключають її небезпечну поведінку; стаціонарної психіатричної експертизи; примусових заходів 
медичного характеру. Під час вирішення цього питання мають бути дотримані вимоги статті 5 Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод, витлумачені Європейським судом з прав людини, а саме: ключовим критерієм позбавлення свободи за пунктом 1 «е» 
статті 5 є саме психічний стан особи; цей стан має бути встановлений за допомогою використання спеціальних психіатричних знань; 
мають бути дотримані процесуальні гарантії законності позбавлення свободи (участь особи; оскарження рішення). Доведено, що стаття 
508 Кримінального процесуального кодексу України потребує доповнень щодо дій слідчого, прокурора, слідчого судді, суду у випадках, 
якщо стан особи є таким, що їй неможливо вручити це клопотання та матеріали, якими обґрунтовується необхідність застосування 
запобіжного заходу, а також коли стан здоров’я особи є таким, що унеможливлює її участь у розгляді клопотання слідчим суддею. Для 
вдосконалення нормативної регламентації примусового залучення особи для проведення медичної або психіатричної експертизи за 
частиною 3 статті 242 Кримінального процесуального кодексу України варто передбачити, що питання про примусове залучення особи 
для проведення медичної або психіатричної експертизи вирішується під час досудового розслідування – ухвалою слідчого судді за кло-
потанням сторони кримінального провадження, потерпілого в порядку, передбаченому для подання та розгляду клопотань щодо обрання 
запобіжного заходу, а під час судового провадження – ухвалою суду. У статті 509 Кримінального процесуального кодексу України треба 
закріпити спеціальні норми, які б регламентували дії слідчого судді в разі неявки для розгляду клопотання про направлення особи до 
медичного закладу для проведення психіатричної експертизи особи, стосовно якої воно внесене.

Ключові слова: примусова госпіталізація психічно хворих осіб, примусове залучення особи для проведення психіатричної експерти-
зи, поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають небезпечну поведінку, стаціонарна психіатрична 
експертиза, примусові заходи медичного характеру.

The article focuses on examining application of compulsory hospitalization of mentally disordered people in criminal proceedings of Ukraine 
that are conducted in the following forms: compulsory engagement of a person to conduct psychiatric expertise examination; placement in a 
psychiatric institution under the regime which excludes their dangerous behavior; in-hospital psychiatric expertise examination; compulsory 
medical measures. In resolving this issue, the requirements of Article 5 of the Convention of protection of human rights and fundamental freedoms 
articulated by the ECtHR in its decision shall be met, namely: the key criterion of deprivation of liberty under Article 5 par. 1 (e) is the mental 
state of the person in question; the states hall be established based on special psychiatric knowledge; procedural guarantees concerning the 
law fullness of deprivation of liberty (person’s participation; possibility to challenge the decision). It is proved that Article 508 of Code of Criminal 
Procedure of Ukraine should be amended in regard to an investigator’s, prosecutor’s, investigative judge’s, court’s actions if the person’s state 
makes it impossible to hand him/her a motion and materials that justify the application of a preventive measure and participate during the 
consideration of the motion by an investigative judge. In order to improve normative regulation of compulsory engagement of a person to 
conduct medical or psychiatric expertise examination under Article 242 par. 3 of CCP of Ukraine the article shall be amended to include that 
the compulsory engagement of a person to conduct medical or psychiatric expertise examination in the course of pre-trial investigation shall be 
resolved in a ruling of an investigative judge up on motion of a party to criminal proceedings, a victim according to the procedure prescribed for 
a motion to apply preventive measure, and in the course of court proceedings – in a court’s ruling. The Article 509 of CCP of Ukraine should be 
amended to include special rules that would regulate an investigative judge’s actions in case of absence of a person in which regard a motion to 
refer a person to in-hospital psychiatric expertise examination is considered.

Key words: compulsory hospitalization of mentally disordered people, compulsory engagement of person to conduct medical or psychiatric 
expertise examination, placement in psychiatric institution under regime which excludes their dangerous behavior, in-hospital psychiatric expertise 
examination, compulsory medical measures.
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Постановка проблеми.  Психічне  здоров’я  особи, 
поряд із фізичним, виступає складовим елементом загаль-
ного стану її здоров’я та впливає на загальне благополуччя 
як самої особи та її близького оточення, так і суспільства 
загалом. Одним  з  основних  критеріїв  оцінки  психічного 
здоров’я особи є відсутність у неї виражених форм психіч-
них і поведінкових розладів.

Психічні  і  поведінкові  розлади  виступають  досить 
поширеними й універсальними, на що звертає увагу Всес-
вітня  організація  охорони  здоров’я,  за  даними  якої  пси-
хічні та поведінкові розлади є загальними, які зачіпають 
понад  25%  усіх  людей  протягом  певного  часу  їхнього 
життя [1, с. 19]. Рівень психічних і поведінкових розладів 
характеризуються  стійкою  тенденцію  до  динаміки,  про 
що  свідчать  результати  досліджень,  засновані  на  оцінці 
за інтегральним показником DALY (disability-adjusted life 
years) [2, с. 1859], запровадженим у 1993 р. Гарвардською 
школою  суспільного  здоров’я  у  співпраці  із  Всесвітнім 
банком  і  Всесвітньою  організацією  охорони  здоров’я. 
Значна  поширеність  психічних  і  поведінкових  розладів 
з урахуванням їхньої динаміки зумовлює необхідність не 
лише в наданні психічно хворим особам належної медич-
ної допомоги, але й у посиленому забезпеченні та захисті 
їхніх прав у всіх сферах суспільного життя. Повною мірою 
це  стосується  здійснення  кримінального  провадження, 
у  межах  якого  психічно  хворим  особам  забезпечуються 
додаткові гарантії їхніх прав.

Стан дослідження.  Проблемні  питання  позбавлення 
свободи психічно хворих осіб фрагментарно досліджено 
у працях О.М. Дроздова,  І.П.  Зіньковського, О.В. Каплі-
ної, Т.В. Лукашкіної, М.А. Макарова, Т.Г. Фоміної та ін., 
проте ці питання розглядаються зазвичай окремо в аспекті 
ст. 242 або ст. 506 Кримінального процесуального кодексу 
(далі – КПК) України. Комплексні дослідження цієї про-
блематики  в  аспекті  ст.  5  Конвенції  про  захист  прав 
людини і основоположних свобод відсутні.

Мета статті полягає  у  формуванні  науково  обґрун-
тованого підходу до вдосконалення, з урахуванням прак-
тики Європейського  суду  з  прав  людини  (далі  –  ЄСПЛ) 
і вітчизняних судів, кримінального процесуального зако-
нодавства України в частині застосування примусової гос-
піталізації психічно хворих осіб. Основні завдання статті 
полягають  в  аналізі  й  узагальненні  правових  позицій 
ЄСПЛ щодо законності затримання психічно хворих осіб, 
аналізі процесуального порядку застосування примусової 
госпіталізації  таких  осіб  за  кримінальним  процесуаль-
ним законодавством України, виявленні недоліків у його 
нормативному врегулюванні й обґрунтуванні пропозицій, 
спрямованих  на  вдосконалення  КПК  України  в  частині 
примусового залучення психічно хворих осіб для прове-
дення медичної або психіатричної експертизи.

Виклад основного матеріалу.  Закріплюючи  право 
кожного  на  свободу  й  особисту  недоторканність, 
п.  1  ст.  5 Конвенції  про  захист прав  та основоположних 
свобод визначає, що нікого не може бути позбавлено сво-
боди, крім випадків  і  відповідно до процедури, встанов-
леної законом. Одним із таких випадків позбавлення волі 
виступає  законне  затримання  психічно  хворих  (п.  1  «е» 
ст. 5 Конвенції).

У  практиці  ЄСПЛ  сформульовано  умови,  за  яких 
можна говорити про дотримання законності та відсутність 
свавілля щодо позбавлення свободи психічно хворих осіб. 
Тримання під вартою особи, яка вважається психічно хво-
рою, має відповідати цілям п. 1 ст. 5 Конвенції, що поля-
гає в запобіганні позбавленню осіб свободи у свавільний 
спосіб, а також відповідати цілям обмеження, зазначеного 
в пп. «е». У зв’язку  із цим Суд відзначає, що відповідно 
до його усталеної практики особа не може вважатися пси-
хічно хворою та бути позбавленою волі, якщо не дотри-
мано трьох нижченаведених мінімальних умов: по-перше, 
наявність  психічного  розладу повинна  бути  встановлена 

за допомогою об’єктивної медичної експертизи; по-друге, 
психічний розлад має бути такого характеру або ступеня, 
що виправдовує примусове тримання особи у психіатрич-
ній лікарні; по-третє, обґрунтованість тривалого тримання 
у психіатричній лікарні залежить від стійкості такого роз-
ладу (п. 39 рішення від 24 жовтня 1979 р. у справі “Win-
terwerp v. The Netherlands”). Суд також наголошує на тому, 
що жодне позбавлення свободи особи, яка вважається пси-
хічно хворою, не може розглядатися як таке, що відповідає 
пп. «е» п. 1 ст. 5 Конвенції, якщо воно було призначене без 
висновку медичного експерта. Це правило є застосовним 
навіть якщо метою тримання заявника є саме отримання 
медичного висновку (п. 47 рішення від 5 жовтня 2000 р. 
у справі “Varbanov v. Bulgaria”).

Конкретні  форма  і  порядок  щодо  цього  можуть  від-
різнятися залежно від обставин. У невідкладних випадках 
або у випадках, коли особу затримано внаслідок агресив-
ної поведінки, прийнятним може бути отримання  такого 
висновку одразу після затримання. У всіх інших випадках 
необхідна  попередня  консультація  з  лікарем.  Коли  такої 
можливості немає (наприклад, у зв’язку з відмовою зазна-
ченої  особи  з’явитися  для  проведення  огляду),  потрібно 
принаймні  призначити  проведення  медичної  експертизи 
на підставі документів із матеріалів справи, і якщо цього 
зроблено не  буде,  не можна  стверджувати, що наявність 
в  особи  психічної  хвороби  було  достовірно  доведено 
(п.  47  рішення  від  5  жовтня  2000  р.  у  справі  “Varbanov 
v. Bulgaria”, п. 97 рішення від 26 лютого 2015 р. у справі 
«Заїченко проти України (№ 2)»).

Отже, ключовим критерієм для застосування цієї під-
стави позбавлення свободи є саме психічний стан особи. 
У  своїй  практиці  Суд  зауважив,  що  значення  терміна 
«психічно хворі» постійно еволюціонує, оскільки прогрес 
досліджень  у  психіатрії  та  гнучкість  лікування  розвива-
ються. Проте пп. «е» п. 1 ст. 5 Конвенції не можна сприй-
мати  як  такий, що  дозволяє  тримання  особи  під  вартою 
лише через те, що її погляди чи поведінка відрізняються 
від норм, що переважають у суспільстві. Уважати інакше 
буде  несумісним  із  текстом  п.  1  ст.  5  Конвенції,  яким 
визначено  вичерпний  перелік  винятків,  що  вимагають 
вузького тлумачення (п. 102 рішення від 17 квітня 2014 р. 
у  справі  «Анатолій  Руденко  проти  України»).  Оскільки 
цей стан визначає специфіку позбавлення свободи і в кон-
тексті  мети  –  стосовно  утримання  осіб,  які  мають  пси-
хічні розлади  (п. 1 «е» ст. 5 Конвенції),  то Суд зазначає, 
що «їх може бути позбавлено волі або з метою проведення 
медичного лікування, або у зв’язку з потребами, що вима-
гає суспільство, або у зв’язку з медичними та суспільними 
підставами разом <…> [А]». Основна причина, чому Кон-
венція дозволяє позбавити волі осіб, зазначених у п. 1 «е» 
ст. 5 Конвенції, полягає не тільки в тому, що вони можуть 
становити небезпеку для  суспільства,  а ще й у  тому, що 
їхні  власні  інтереси  можуть  потребувати  їх  утримання 
(п. 37 рішення від 8 листопада 2005 р. у справі «Горшков 
проти України»). Крім того, цей стан має бути встановле-
ний за допомогою використання спеціальних психіатрич-
них знань.

Також  мають  бути  дотримані  процесуальні  гарантії 
законності  позбавлення  свободи.  Щоби  відповідати  пп. 
«е»  п.  1  ст.  5  Конвенції,  провадження щодо  примусової 
госпіталізації  особи  до  психіатричного  закладу  пови-
нно  обов’язково  передбачати  чіткі  ефективні  гарантії 
від  свавілля  з  огляду  на  вразливість  осіб,  які  стражда-
ють  на  психічні  розлади,  та  потребу  в  наведенні  дуже 
вагомих  причин  для  виправдання  будь-яких  обмежень 
їхніх прав (п. 104 рішення від 17 квітня 2014 р. у справі 
«Анатолій  Руденко  проти  України»).  Особа,  яку  під-
дано  обов’язковому  медичному  лікуванню,  повинна 
мати  доступ  до  суду  та  можливість  бути  вислуханою 
або особисто, або через будь-яку форму представництва.  
Не вимагається, щоб перегляд за п. 4 ст. 5 Конвенції був 
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автоматичним, однак краще, щоб особа мала можливість 
самостійно порушити провадження щодо перегляду. Хоча 
не завжди необхідно, щоб процедура за п. 4 ст. 5 Конвенції 
мала ті ж гарантії, що вимагаються за п. 1 ст. 6 Конвенції 
для кримінального чи цивільного процесу, вона повинна 
мати судовий характер та надавати гарантії, що відповіда-
ють суті позбавлення волі. Зокрема, у провадженні щодо 
оскарження ордера на  арешт має бути  забезпечено «рів-
ність  можливостей»  між  сторонами,  прокурором  і  осо-
бою, яка утримується (п. п. 39 і 40 рішення від 8 листопада 
2005 р. у справі «Горшков проти України»).

Згідно  зі  ст.  13  Закону  України  «Про  психіатричну 
допомогу»,  особа  може  бути  госпіталізована  до  закладу 
з надання психіатричної допомоги у примусовому порядку 
на підставах, передбачених ст. 14 Закону, а також у випад-
ках  проведення  експертизи  стану  психічного  здоров’я 
особи  або  застосування  до  особи,  яка  страждає  на  пси-
хічний  розлад  і  вчинила  суспільно  небезпечне  діяння, 
примусового  заходу  медичного  характеру  на  підставах 
і  в  порядку,  передбачених  законами  України.  У  кримі-
нальному провадженні можна  виділити  такі форми при-
мусової  госпіталізації  (позбавлення  психічно  хворої 
особи свободи), як: примусове залучення особи для про-
ведення психіатричної експертизи; поміщення до закладу 
з  надання  психіатричної  допомоги  в  умовах, що  виклю-
чають її небезпечну поведінку; стаціонарна психіатрична 
експертиза;  примусові  заходи  медичного  характеру. 
Надалі  зупинимося  на  тих  заходах,  які  застосовуються 
у кримінальному провадженні до ухвалення остаточного 
судового  рішення  про  застосування  примусових  заходів 
медичного характеру.

Поміщення до закладу з надання психіатричної допо-
моги  в  умовах,  що  виключають  небезпечну  поведінку 
особи,  у  ст.  508  КПК України  визначено  як  запобіжний 
захід.  Водночас  з  таким  підходом  погодитися  складно, 
адже особа, до якої застосовується такий захід, не є під-
озрюваним/обвинуваченим.  Ознаки  заходу  забезпечення 
кримінального  провадження  є  беззаперечними,  проте 
місце  в  нормативній  системі  цих  заходів  законодавцем 
визначено некоректно.

У  доктрині  виникають  й  інші  питання  стосовно  при-
роди цього заходу. Зазначається, що ст. 508 КПК України не 
дає відповіді на питання: передбачений запобіжний захід 
є видом психіатричної допомоги (як, наприклад, інший вид 
державного примусу – примусові заходи медичного харак-
теру) чи лише заходом обмеження прав і свобод громадя-
нина? У процесі дискусій особи, що здійснюють нагляд за 
додержанням  законів  під  час  виконання  судових  рішень 
у кримінальних справах, а також застосування інших захо-
дів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням осо-
бистої свободи громадян, наголошували на обмежувальній 
функції  вказаних  запобіжних  заходів.  Якщо  прийняти, 
що передбачені ст. 508 КПК України запобіжні заходи не 
є видом психіатричної допомоги, то зіставлення ст. 177 КПК 
України зі ст. 508 КПК України зводить нанівець саму ідею 
відокремлення осіб  із розладами психічного  здоров’я від 
інших  категорій  підозрюваних  і  обвинувачених.  Адже 
підставою  для  застосування  запобіжного  заходу,  перед-
баченого ст. 508 КПК України, є наявність психічної хво-
роби, а звідси випливає інша, ніж у ст. 177 КПК України, 
мета вказаного заходу, яка полягає в необхідності надання 
особі психіатричної допомоги. Крім того, така позиція не 
враховує причин, через які ст. 508 КПК України з’явилася 
у  вітчизняному  кримінально-процесуальному  законодав-
стві. Тому ст. 508 КПК України необхідно розуміти як вид 
психіатричної  допомоги  [3,  с.  18].  Як  видається,  більш 
логічним є тлумачення цих заходів як спеціальних заходів 
забезпечення кримінального провадження (за суб’єктами, 
до яких вони застосовуються).

Водночас наявні й інші проблемні питання щодо від-
повідної процедури. Варто цілком погодитися  з думкою, 

що  вирішенню  питання  про  застосування  спеціального 
запобіжного  заходу  обов’язково  має  передувати  вине-
сення слідчим (прокурором) постанови про зміну порядку 
досудового  розслідування  [4,  с.  179].  Таке  вирішення 
цього питання застосовується й на практиці [5].

Відповідно до ч. 3 ст. 508 КПК України, застосування 
передбачених  запобіжних  заходів  здійснюється  згідно 
із  загальними  правилами,  передбаченими  КПК  України. 
З огляду на специфіку провадження, у клопотанні мають 
міститися додаткові відомості: дані щодо проведеної пси-
хіатричної  експертизи;  позиція  щодо  можливості  забез-
печення  участі  особи  в  судовому  засіданні;  лікувальний 
заклад  тієї  категорії  нагляду,  який показано  особі  згідно 
з висновком психіатричної експертизи [4, с. 179]. 

Копія клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується 
необхідність  застосування  запобіжного  заходу,  надається 
підозрюваному,  обвинуваченому  не  пізніше  ніж  за  три 
години до початку розгляду клопотання. Проте в контексті 
досліджуваного заходу КПК України не надає відповіді на 
питання,  як  діяти  слідчому,  прокурору,  якщо  стан  особи 
є  таким,  що  їй  неможливо  вручити  це  клопотання.  Крім 
того, невирішеним є питання стосовно ситуації, коли стан 
здоров’я особи є таким, що унеможливлює її участь у роз-
гляді клопотання слідчим суддею, оскільки розгляд клопо-
тання  про  застосування  запобіжного  заходу  здійснюється 
за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його 
захисника,  крім  випадків,  передбачених  ч.  6  ст.  193 КПК 
України. Як видається, у ст. 508 КПК України мають місти-
тися спеціальні норми для регламентації цих ситуацій. 

Водночас,  як  слушно  зазначається  в  літературі, 
у ст. 508 КПК України відсутні вказівки щодо обов’язкового 
психофармакологічного лікування, що зобов’язує лікарів-
психіатрів  отримувати  усвідомлену  згоду  осіб,  до  яких 
застосовуються  вищезазначені  заходи  щодо  лікування 
[4, с. 180].

Ч.  3  ст.  242 КПК України передбачає, що примусове 
залучення  особи  для  проведення  медичної  або  психіа-
тричної  експертизи  здійснюється  за  ухвалою  слідчого 
судді,  суду;  проте  в  цій  статті  не  регламентовано  поря-
док  реалізації  такого  примусового  залучення.  Натомість 
ч. 2 ст. 509 КПК України передбачає, що за необхідності 
здійснення  тривалого  спостереження  та  дослідження 
особи може бути проведена стаціонарна психіатрична екс-
пертиза,  для  чого  така  особа направляється  до  відповід-
ного медичного закладу на строк не більше двох місяців. 
Питання про направлення особи до медичного закладу для 
проведення психіатричної експертизи вирішується під час 
досудового розслідування – ухвалою слідчого судді за кло-
потанням сторони кримінального провадження в порядку, 
передбаченому для подання та розгляду клопотань щодо 
обрання  запобіжного  заходу,  а  під  час  судового  прова-
дження – ухвалою суду. Отже, виникає питання щодо спів-
відношення  цих  положень,  адже:  передбачені  різні  види 
експертиз, для проведення яких може залучатися експерт 
(медична  або  психіатрична/стаціонарна  психіатрична); 
різні  підстави  для  проведення  експертиз;  різний  поря-
док розгляду клопотання (за ст. 242 КПК України він не 
регламентований, а за ч. 2 ст. 509 КПК України питання 
про направлення особи до медичного закладу для прове-
дення  психіатричної  експертизи  вирішується  в  порядку, 
передбаченому для подання та розгляду клопотань щодо 
обрання запобіжного заходу). Крім того, ч. 3 ст. 242 КПК 
України не передбачає, які учасники кримінального про-
вадження можуть ініціювати примусове залучення особи 
для  проведення  медичної  або  психіатричної  експертизи, 
які особи можуть бути примусово залучені до проведення 
експертизи.  Отже,  по-перше,  порядок  залучення  особи 
для проведення психіатричної експертизи врегульований 
лише за здійснення провадження щодо застосування при-
мусових  заходів  медичного  характеру  в  частині  стаціо-
нарної психіатричної експертизи; по-друге, інші випадки 



527

Порівняльно-аналітичне право
♦

та порядок примусового залучення особи для проведення 
психіатричної експертизи у КПК України чітко не регла-
ментовано.  Тому  для  вдосконалення  нормативної  регла-
ментації  примусового  залучення  особи  для  проведення 
медичної або психіатричної експертизи за ч. 3 ст. 242 КПК 
України необхідно регламентувати в ній: 1) коло суб’єктів 
і  порядок  ініціації  питання  про  примусове  залучення 
особи для проведення медичної або психіатричної експер-
тизи;  2)  порядок  розгляду  питання  про  примусове  залу-
чення особи для проведення медичної або психіатричної 
експертизи. Ураховуючи, що примусове залучення особи 
для  проведення  медичної  або  психіатричної  експертизи 
має  елемент  примусу,  є  обмеженням  права  на  свободу 
й особисту недоторканність, а також  із метою уніфікації 
порядків розгляду цього питання в різних порядках кримі-
нального провадження доцільно передбачити, що питання 
про примусове залучення особи для проведення медичної 
або психіатричної  експертизи  вирішується під  час  досу-
дового розслідування – ухвалою слідчого судді за клопо-
танням сторони кримінального провадження, потерпілого 
в порядку, передбаченому для подання та розгляду клопо-
тань щодо обрання запобіжного заходу, а під час судового 
провадження – ухвалою суду [6, с. 86–90].

Зауважимо,  що  як  реакція  на  недоліки  регламен-
тації  та  реалії  практики  запропоновано  такі  зміни  до 
ч. 3 ст. 242 КПК України: «3. Примусове залучення підо-
зрюваного, обвинуваченого, потерпілого, свідка для про-
ведення  медичної  або  психіатричної  експертизи  здій-
снюється під час досудового розслідування – за ухвалою 
слідчого  судді  за  клопотанням  слідчого,  погодженого  із 
прокурором, прокурора, сторони захисту, а під час судо-
вого провадження – ухвалою суду в порядку, передбаче-
ному  для  подання  та  розгляду  клопотань щодо  обрання 
запобіжного  заходу»  [7,  с.  260]. Проте  тут  не  враховано 
можливість ініціації цього питання потерпілим. 

У  разі  необхідності  здійснення  тривалого  спостере-
ження  та  дослідження  особи  може  бути  проведена  ста-
ціонарна  психіатрична  експертиза,  для  чого  така  особа 
направляється  до  відповідного  медичного  закладу  на 
строк не більше двох місяців. Питання про направлення 
особи до медичного закладу для проведення психіатрич-
ної експертизи вирішується під час досудового розсліду-
вання – ухвалою слідчого судді  за клопотанням сторони 
кримінального  провадження  в  порядку,  передбаченому 
для  подання  та  розгляду  клопотань щодо  обрання  запо-
біжного заходу, а під час судового провадження – ухвалою 
суду (ч. 2 ст. 509 КПК України). Аналіз цієї норми дозво-
ляє  стверджувати, що  вона  застосовувана  лише  в  ситуа-
ціях,  коли  іншим  чином,  тобто  без  позбавлення  особи 
свободи  шляхом  проведення  амбулаторної  експертизи, 
дослідити її психічний стан неможливо. Саме такий під-
хід характерний для судової практики. Зокрема, в узагаль-
ненні  Вищого  спеціалізованого  суду  України  з  розгляду 
цивільних  і  кримінальних  справ  «Про  практику  вирі-
шення слідчими суддями питань, пов’язаних із слідчими 
(розшуковими) діями» від 3 червня 2016 р.  вказано, що, 
вирішуючи питання про направлення особи до медичного 
закладу  для  проведення  стаціонарної  психіатричної  екс-
пертизи, слідчий суддя має керуватись висновком амбула-
торної експертизи про необхідність здійснення тривалого 
спостереження  та  дослідження  особи.  Виникає  питання 
щодо процесуальної можливості  призначення  стаціонар-
ної психіатричної експертизи, якщо є відомості про пере-
бування  особи  під  диспансерним  або  консультативним 
наглядом лікаря-психіатра, але без попереднього призна-
чення  амбулаторної  психіатричної  експертизи.  Згідно  із 
ч.  1  ст.  509 КПК України,  однією  з  обставин,  які  дають 
підстави  вважати, що  особа  під  час  вчинення  суспільно 
небезпечного діяння була в неосудному стані чи вчинила 
кримінальне правопорушення в осудному стані, але після 
його вчинення захворіла на психічну хворобу, і за встанов-

лення  яких  слідчий,  прокурор  зобов’язані  залучити  екс-
перта, є наявність згідно з медичним документом в особи 
розладу  психічної  діяльності  або  психічного  захворю-
вання.  Із викладеного вбачається, що зазначені в довідці 
відповідної медичної установи відомості про перебування 
особи  під  диспансерним  або  консультативним  наглядом 
самі собою не є підставою для призначення стаціонарної 
психіатричної експертизи, для надання дозволу на прове-
дення якої, відповідно до ч. 2 ст. 509 КПК України, слід-
чим суддею має бути встановлена необхідність здійснення 
тривалого  спостереження  та  дослідження  особи.  Такий 
висновок слідчого судді має ґрунтуватися на результатах 
акта амбулаторної психіатричної експертизи.

В ухвалі слідчого судді Липовецького районного суду 
Вінницької області від 15 березня 2017 р. було зазначено, 
що з матеріалів, які додані до клопотання, встановлено, що 
3 березня 2017 р. прокурором у провадженні з метою вста-
новлення  психічного  стану  підозрюваного ОСОБА_1  на 
час  вчинення  кримінального  правопорушення  було  при-
значено  амбулаторну  судово-психіатричну  експертизу. 
Згідно  з  висновком  судово-психіатричного  експерта  від 
6 березня 2017 р. № 83, за результатами проведення екс-
пертизи  комісія  дійшла  висновку,  що  у  зв’язку  з  тим, 
що  ОСОБА_1  лікарем-психіатром  встановлено  діагноз: 
істерична реакція під час алкогольного сп’яніння, суїци-
дальна  спроба,  даними  анамнезу  про  притаманну  йому 
емоційну  нестійкість,  схильність  до  істеричних  форм 
реагування в суб’єктивно несприятливих життєвих ситуа-
ціях з аутоагресивними тенденціями, виявленими в нього 
за  теперішнього  психіатричного  обстеження,  емоційною 
нестійкістю,  запальністю,  дратівливістю,  легковажністю 
та  поверхневістю  суджень,  для  об’єктивного  визначення 
його  психічного  стану,  притаманних  індивідуально-пси-
хологічних  особливостей  ОСОБА_1  потребує  тривалого 
обстеження  та  спостереження  в  умовах  психіатрич-
ного  стаціонару  з  подальшим  проведенням  стаціонарної 
судово-психолого-психіатричної експертизи [8].

Ураховуючи  те,  що  питання  про  направлення  особи 
до  медичного  закладу  для  проведення  психіатричної 
експертизи  вирішується  під  час  досудового  розсліду-
вання – ухвалою слідчого судді за клопотанням сторони 
кримінального  провадження  в  порядку,  передбаченому 
для подання  та  розгляду  клопотань щодо обрання  запо-
біжного  заходу,  а під час  судового провадження – ухва-
лою суду, то знову постає питання стосовно дій слідчого 
судді у випадку, якщо стан здоров’я особи не дозволяє їй 
взяти участь у розгляді клопотання. У вищезазначеному 
узагальненні вказано, що в судовій практиці мали місце 
випадки  необґрунтованої  відмови  в  задоволенні  клопо-
тань  про  направлення  підозрюваного  для  проведення 
стаціонарної  психіатричної  експертизи. Наприклад,  під-
ставою  для  відмови  слідчим  суддею  Вінницького  місь-
кого  суду  Вінницької  області  в  задоволенні  клопотання 
слідчого про направлення підозрюваного К. до медичного 
закладу для проведення стаціонарної психіатричної екс-
пертизи  стала  неявка  підозрюваного  в  судове  засідання 
(ухвала від 4 березня 2014 р.) (узагальнення Вищого спе-
ціалізованого  суду  України  з  розгляду  цивільних  і  кри-
мінальних  справ  «Про  практику  вирішення  слідчими 
суддями  питань,  пов’язаних  із  слідчими  (розшуковими) 
діями» від 3 червня 2016 р.).

Проте ні ст. 509 КПК України, ні норми КПК України, 
які  регламентують  розгляд  клопотань  про  застосування 
запобіжного заходу, положення яких водночас регулюють 
порядок  розгляду  слідчим  суддею  питання  про  направ-
лення  особи  до медичного  закладу  для  проведення  пси-
хіатричної  експертизи,  не  передбачають  такої  підстави 
для відмови в задоволенні клопотання, як неявка підозрю-
ваного. Із позицією, що неявка особи не є підставою для 
відмови в задоволенні клопотання, варто погодитися, але 
відповіді на питання про дії слідчого судді у випадку, коли 
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неявка зумовлена саме неможливістю взяти участь через 
психічний стан, немає, що є прогалиною у КПК України 
та потребує усунення.

Висновки. Застосування  примусової  госпіталізації 
психічно хворих осіб у кримінальному провадженні Укра-
їни здійснюється у формах: примусового залучення особи 
для  проведення  психіатричної  експертизи;  поміщення  до 
закладу  з  надання  психіатричної  допомоги  в  умовах,  що 
виключають  її  небезпечну  поведінку;  стаціонарної  пси-
хіатричної  експертизи;  примусових  заходів  медичного 
характеру.  Під  час  вирішення  цього  питання  мають  бути 
дотримані вимоги ст. 5 Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод, витлумачені ЄСПЛ, а саме: клю-
човим критерієм позбавлення свободи за п. 1 «е» ст. 5 є саме 
психічний  стан  особи;  цей  стан  має  бути  встановлений 
за  допомогою  використання  спеціальних  психіатричних 
знань; мають бути дотримані процесуальні гарантії закон-
ності  позбавлення  свободи  (участь  особи;  оскарження 
рішення). Поміщення до закладу з надання психіатричної 
допомоги  в  умовах,  що  виключають  її  небезпечну  пове-
дінку,  за  своєю  сутністю  не  відповідає  ознакам  запобіж-
них  заходів,  а  є  спеціальним  заходом  забезпечення  кри-
мінального  провадження.  Ст.  508  КПК  України  потребує 
доповнень  щодо  дій  слідчого,  прокурора,  слідчого  судді, 

суду у випадках, якщо стан особи є таким, що  їй немож-
ливо  вручити це  клопотання  та матеріали,  якими обґрун-
товується необхідність застосування запобіжного заходу, а 
також коли стан здоров’я особи є таким, що унеможливлює 
її участь у розгляді клопотання слідчим суддею. Для вдо-
сконалення  нормативної  регламентації  примусового  залу-
чення  особи  для  проведення  медичної  або  психіатричної 
експертизи  за  ч.  3  ст.  242 КПК України необхідно  визна-
чити  в ній  коло  суб’єктів  і  порядок  ініціації  питання про 
примусове залучення особи для проведення психіатричної 
експертизи  та  порядок  розгляду  питання  про  примусове 
залучення особи для проведення психіатричної експертизи. 
Варто передбачити, що питання про примусове залучення 
особи для проведення медичної або психіатричної експер-
тизи вирішується під час досудового розслідування – ухва-
лою слідчого судді за клопотанням сторони кримінального 
провадження,  потерпілого  в  порядку,  передбаченому  для 
подання та розгляду клопотань щодо обрання запобіжного 
заходу,  а  під  час  судового  провадження  –  ухвалою  суду. 
У ст. 509 КПК України варто передбачити спеціальні норми, 
які  б  регламентували дії  слідчого  судді  в  разі  неявки  для 
розгляду клопотання про направлення особи до медичного 
закладу  для  проведення  психіатричної  експертизи  особи, 
стосовно якої воно внесене.
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РЕАЛІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРЕДМЕТУ ВІДАННЯ  
В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

THE EXERCISE OF CRIMINAL RIGHTS AS AN ELEMENT  
OF THE SUBJECT MATTER OF CRIMINAL PROCEEDINGS

Городецька М.С., 
кандидат юридичних наук,

слідчий слідчого відділу
Криворізького відділу поліції

Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області 

Стаття присвячується дослідженню реалізації кримінальних прав як елементу предмету відання в кримінальному процесі. Аналізу-
ються наукові погляди й національне законодавство щодо реалізації кримінальних прав як елементу предмету відання в кримінальному 
провадженні. Відмічається, що незважаючи на класичне розуміння об’єкту охорони як суспільних відносин у загальному вигляді, вчені 
під час конкретизації теоретичних висновків не можуть оминути перехід до конкретного права (а не суспільних відносин), охоронюваного 
кримінальним законом від посягання. Констатується, що реалізація кримінальних прав має безпосередній зв'язок із тими правами, проти-
правне порушення яких стало підставою для виникнення вказаних кримінальних прав особи. Такими правами «попередниками» може 
бути достатньо значна сукупність об’єктивних прав із різних галузей, які під час їх порушення в залежності від специфічності самих прав 
або в залежності від способу їх порушення законодавець передбачив їх захист кримінальним законом. Робиться висновок, що спеціалі-
зація кримінальних прав і відповідно спеціалізація кримінальних норм неодмінно позначається на виокремленні специфічних спеціалі-
зованих предметів відання, що є підставою для діяльності окремих суб’єктів кримінального провадження. Підсумовується, що загально-
державний предмет відання певного відомства становить сукупність публічних справ, пов’язану з правами «попередниками», які в разі 
їх порушення в результаті кримінального правопорушення трансформуються в кримінальні права учасників, реалізація яких становить 
предмет відання органів досудового розслідування цього відомства. Зазначається, що предмет відання слідчих органів Національної 
поліції визначають кримінальні правопорушення, які пов’язані саме з посяганням на кримінальні особисті права особи й посяганням на 
кримінальні суспільні права. Предмет відання слідчих органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, й 
слідчих органів безпеки визначений кримінальними правопорушеннями, які спрямовані на спричинення шкоди державі як самостійній 
владній інституції, яка захищає права людини.

Ключові слова: предмет відання, права, відносини, спеціалізація, кримінальне правопорушення, органи досудового розслідування.

The article is devoted to the investigation of the implementation of criminal rights as an element of the subject matter of criminal proceedings. 
Scientific views and national legislation on the exercise of criminal rights as an element of the subject matter of criminal proceedings are analyzed. 
It is noted that in spite of the classical understanding of the object of protection as public relations in the general form, scientists cannot conclude 
the transition to a specific law (not social relations) protected by criminal law against encroachment when concretizing theoretical conclusions. 
It is stated that the realization of criminal rights has a direct connection with those rights, the unlawful violation of which became the basis for 
the emergence of the said criminal rights of a person. Such rights as “predecessors” may be a sufficiently large set of objective rights from 
different industries, which, when violated depending on the specificity of the rights themselves, or depending on the method of their violation, the 
legislator provided for their protection by criminal law. It is concluded that the specialization of criminal law, and accordingly the specialization 
of criminal rules, inevitably affects the separation of specific specialized subjects of knowledge, which is the basis for the activity of individual 
subjects of criminal proceedings. It is summarized that the national subject matter of a certain agency is a set of public cases related to the 
rights of “predecessors”, which in the case of their violation as a result of a criminal offense are transformed into criminal rights of participants 
whose realization is the subject of the jurisdiction of the bodies of pre-trial investigation of that agency. It is noted that the subject matter of 
investigation of the National Police investigative bodies is determined by the criminal offenses, which are connected with the violation of the 
criminal personal rights of the individual and the encroachment on the criminal public rights. The subject matter of the investigative bodies that 
monitor the observance of tax legislation and investigative security bodies is defined as criminal offenses aimed at causing harm to the state as 
an independent power institution that protects human rights.

Key-words: subject matter, law, relations, specialization, criminal offense, bodies of pre-trial investigation.

Постановка проблеми.  Кримінальна  процесуальна 
сфера  характеризується  подвійною  природою  щодо  забез-
печення прав і свобод людини. З одного боку, кримінальне 
судочинство спрямоване на реалізацію порушених (ймовірно 
порушених) прав людини, що охороняються кримінальним 
законом (кримінальні права), а з іншого – на здійснення прав 
людини,  що  регулюються  кримінальним  процесуальним 
законодавством [1, с. 77–78]. Кримінальні права є важливим 
об’єктом  впливу  органів  кримінального  судочинства,  тому 
дослідження реалізації цих прав як елементу предмету віда-
ння в кримінальному проваджені є актуальним питанням для 
розвитку доктрини кримінального процесу.

Стан дослідження.  Загальні  питання  предмету  віда-
ння  в  кримінальному  провадженні  були  предметом 
дослідження  таких  вчених,  як  В.О.  Гринюк, Ю.М.  Гро-
шевий,  В.С.  Зеленецький,  О.В.  Капліна,  В.В.  Карпун-
цов,  Л.М.  Лобойко,  А.А.  Омаров,  М.А.  Погорецький, 
О.Ю. Татаров, М.С. Цуцкірідзе та інші. Водночас дослід-
ники не акцентували увагу на розгляді питання щодо реа-
лізації кримінальних прав як елементу предмету відання 
в кримінальному процесі.

Метою статті  є  дослідження  реалізації  криміналь-
них прав як елементу предмету відання в кримінальному 
процесі.  Для  досягнення  мети  слід  дослідити  права,  які 
є «попередниками» кримінальних прав, визначити спеці-
алізацію кримінальних прав, реалізація яких охоплюється 
предметом відання органів кримінального судочинства.

Виклад основного матеріалу. Окрім реалізації проце-
суальних прав людини до предмета відання органів кримі-
нального  судочинства  відноситься  реалізація  криміналь-
них прав людини.

Автори  О.О.  Дудоров  і  М.І.  Хавронюк  відмічають, 
що кримінальне право  (як галузь права)  говорить не про 
права  людини,  а  радше  про  її  обов’язки  (точніше  –  про 
відповідальність  за  їх  порушення,  за  протиправну  пове-
дінку)  [2,  с.  20]. Отже,  якщо  кримінальне  право  спробу-
вати виразити через сукупність прав людини, то, на думку 
вказаних авторів, воно зображає саме відповідальність за 
порушення таких прав.

По суті кримінальні права є сукупністю певних прав 
людини,  які  в  разі  їх  порушення  беруться  під  охорону 
кримінальним  законом.  До  того  як  ці  права  зазнають 
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порушення,  вони  не  залучаються  до  сфери  криміналь-
ного права,  і, напевне, мають перебувати в  іншій  галузі. 
Наприклад, виборчі, трудові й інші особисті права і сво-
боди  людини  й  громадянина.  З  моменту  протиправного 
порушення  вказаних  прав,  особа  набуває  право щодо  їх 
відновлення, що саме й відбувається умовно під час оста-
точної реалізації кримінального права в результаті кримі-
нального процесу.

Так,  авторський  колектив  у  підручнику  з  криміналь-
ного права визначає охоронну функцію закону про кримі-
нальну відповідальність, яка полягає в тому, що вказаний 
закон  охороняє  найбільш  важливі  суспільні  відносини, 
що врегульовані іншими галузями законодавства. Автори 
наводять  приклад  того, що  право  власності  регулюється 
цивільним законодавством, а посягання на нього (що міс-
тить ознаки складу злочину) може викликати кримінальну 
відповідальність як реакцію держави [3, с. 28].

Таким  чином,  можна  відмітити,  по-перше,  що  вчені 
в  галузі  кримінального права  вказують на  те, що  кримі-
нальний  закон  охороняє  суспільні  відносини,  врегульо-
вані саме іншими галузями законодавства; по-друге, хоча 
автори й вказують на охорону суспільних відносин, проте 
як  приклад  наводять  охорону  саме  права  власності  кри-
мінальним  законом  від  посягання.  Тому  можна  зробити 
висновок, що незважаючи на класичне розуміння об’єкту 
охорони суспільних відносин у загальному вигляді, вчені 
під  час  конкретизації  теоретичних  висновків  не  можуть 
оминути  перехід  до  конкретного  права  (а  не  суспільних 
відносин),  охоронюваного  кримінальним  законом  від 
посягання.  Що  цілком  відповідає  тому,  що  кримінальні 
права  трансформуються  з  прав,  урегульованих  іншими 
галузями  законодавства,  в  разі  їх  порушення  способом, 
визначеним кримінальним законом.

У такому випадку як аргумент можна навіть привести 
сам вираз «кримінальне правопорушення». Слово «право-
порушення» утворене шляхом поєднання слів «право» + 
«порушення», тобто – порушення якогось права. Звичайно 
тут  йде  мова  про  порушення  права,  яке  врегульоване 
в межах іншої галузі законодавства.

Реалізація  кримінальних  прав  має  безпосередній 
зв'язок  із  тими  правами,  протиправне  порушення  яких 
стало підставою для виникнення вказаних кримінальних 
прав особи. Такі права «попередники» можуть бути закрі-
плені в нормах різних галузей права, в різних сферах зако-
нодавства:  конституційні  норми,  адміністративні  норми, 
норми  податкового  законодавства  тощо.  Отже,  такими 
правами  «попередниками»  може  бути  достатньо  значна 
сукупність об’єктивних прав із різних галузей, які під час 
їх порушення в залежності від специфічності самих прав 
або в залежності від способу їх порушення законодавець 
передбачив їх захист кримінальним законом.

Загальним  правилом  поділу  об’єктивного  права  на 
галузі,  за  визначенням О.Ф.  Скакун,  є  те, що  в  основі 
такого поділу  в переважній більшості  випадків  лежить 
предмет  правового  регулювання  –  специфічні  відно-
сини,  що  складаються  в  будь-якій  сфері  суспільного 
життя та потребують упорядкування [4, с. 266]. Врахо-
вуючи наше визначення змісту предмету відання як реа-
лізації  прав  учасників,  у  складі  вказаних  специфічних 
відносин нас цікавлять саме специфічні права учасників 
таких правовідносин (можливо й обов’язки, але, врахо-
вуючи, що праву завжди кореспондує обов’язок, можна 
обмежитись вказівкою на реалізацію права). Отже, спе-
цифічні права зумовлюють певною мірою розмежування 
галузей права.

Щодо  предмета  відання можна  припустити, що  саме 
специфічність  прав  учасників,  які  підлягають  реалізації, 
визначає  розмежування  та  специфіку  предмету  відання 
органів, що ведуть кримінальний процес. Специфічність 
прав зумовлює певну специфічність правових норм, що їх 
регулюють. Перерозподіл правових норм за різними галу-

зями й  сферами відбувається під впливом таких тенден-
цій, як спеціалізація та уніфікація.

Спеціалізація  правових  норм  є  процесом  складним. 
Так,  професор  А.М.  Шадже  зазначає,  що  вона  виража-
ється у формах: диференціації, деталізації та конкретизації. 
Перша  стадія  спеціалізації  –  диференціація  –  спрямована 
на виявлення відмінностей між суспільними відносинами 
та їх своєрідність у загальній масі соціальних явищ без їх 
конкретизації та деталізації. Для неї характерним є набуття 
галуззю  все  більше  специфічних,  своєрідних  рис.  Друга 
стадія  –  конкретизація  –  сприяє  тому,  щоб  конкретне 
явище  регулювалося  системою  правил  чи  нормативно-
правових актів. Її значення полягає в розвитку й уточненні 
змісту загальних положень. Якщо диференціація окреслює 
загальні межі розподілу відносин, то конкретизація покли-
кана враховувати їхні особливості. Третя стадія – деталіза-
ція – кінцевий етап спеціалізації, полягає у внутрішньому 
подрібненні змісту нормативних приписів на складові еле-
менти, які у своїй сукупності утворюють їхню сутність. Від 
деталізації юридичних приписів і правових актів залежить 
ефективність їхньої реалізації [5, с. 71].

Правове  регулювання  та  правова  спеціалізація 
є процесом складним і характеризується сукупністю норм 
і приписів. Тому, якщо повернутися до прав «попередни-
ків» кримінальних прав, то слід зазначити, що їх регулю-
вання зображене в сукупності правових норм, які можуть 
перебувати  у  взаємозв’язку  з  іншими  правами,  іншими 
нормами  цієї  галузі  й  інших  галузей.  Коли  в  результаті 
порушення  таке  право  «попередник»  трансформується 
в  кримінальне  право,  його  зв’язки  з  нормами,  що  його 
конкретизують і деталізують, залишаються. Залишаються 
також його можливі зв’язки з правами інших галузей.

Тому  можна  стверджувати,  що  спеціалізація  права 
«попередника» відбивається на кримінальному праві, в яке 
такий  «попередник»  трансформувався. Процес  трансфор-
мації  в  кримінальне  право  можна  порівняти  з  кометою, 
ядро якої складає кримінальне право, а супутні права, які 
перебувають  у  зв’язку  через  попередню  спеціалізацію, 
складають  хвіст  такої  комети.  Попередня  спеціалізація 
прав, які в результаті їх порушення утворили кримінальні 
права, створює умови того, що остаточна реалізація кримі-
нального права пов’язана як із застосуванням норми кримі-
нального права, так і можливим застосуванням норм інших 
галузей, до яких за спеціалізацією відносилося право, пору-
шення якого було взято під захист кримінальним законом.

Наприклад, щодо кримінальних правопорушень проти 
власності автори О.О. Дудоров  і М.І. Хавронюк зазнача-
ють, що  їх  родовим  об’єктом  є  відносини  власності,  які 
виникають  із  приводу  права  власності  (як  сукупності 
повноважень  з  володіння,  користування  та  розпоря-
дження майном та інших речових чи зобов’язальних прав) 
[2, с. 552]. Порушене право власності особи породжує  її 
кримінальне право, яке реалізується в кримінальному про-
цесі. Проте окрім кримінального права можуть виникати, 
наприклад, цивільні права на відшкодування шкоди тощо.

Як слушно зазначає Л.В. Головко, в разі пошкодження 
чужої речі юристи вбачають одразу три види так  званих 
«відносин»: кримінально-правові, цивільно-правові, кри-
мінальні  процесуальні.  У  реальності,  як  відмічає  автор, 
факт один, проте викликає різні правові наслідки [6, с. 41].

Таким  чином,  суб’єкти  кримінального  провадження 
під час правозастосування впливають на реалізацію кри-
мінальних і кримінальних процесуальних прав учасників, 
а також реалізацію можливих інших супутніх прав учас-
ників. Крім того, на таку реалізацію також впливає власне 
специфічність кримінального права, зумовлена його попе-
редньою  «докримінальною»  спеціалізацією.  У  зв’язку 
з такою специфічністю суб’єкт застосування норми кримі-
нального права має володіти подекуди специфічними зна-
ннями з інших галузей законодавства або взагалі з інших 
галузей знань.
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Вищевказане дає підстави вести мову про певну спе-
ціалізацію  кримінальних  прав  і,  відповідно,  про  спеціа-
лізацію  кримінальних  норм.  Така  кримінально-правова 
спеціалізація  неодмінно  позначається  на  виокремленні 
специфічних предметів відання, що є підставою для діяль-
ності окремих суб’єктів кримінального провадження.

Щодо  органів  досудового  розслідування,  слід  зазна-
чити, що зазвичай вони утворені в межах органів держави, 
які  здійснюють  специфічну  загальнодержавну  функцію, 
пов’язану  з  врегулюванням окремих прав  осіб. У  складі 
вказаних державних органів створено органи досудового 
розслідування,  які  наділені  предметом  відання  в  кримі-
нальному процесі, який пов'язаний зі специфікою загаль-
нодержавного  предмета  відання  визначеного  відомства. 
Можна  підкреслити,  що  загальнодержавний  предмет 
відання  певного  відомства  становить  сукупність  публіч-
них справ, пов’язану із зазначеними нами вище правами 
«попередниками»,  які  в  разі  їх  порушення  в  результаті 
кримінального правопорушення трансформуються в кри-
мінальні права учасників, реалізація яких становить пред-
мет  відання  органів  досудового  розслідування  цього 
відомства.

Таким чином, органи досудового розслідування впро-
ваджуються  в  таких  державних  органах  з  урахуванням 
специфіки їхньої загальнодержавної компетенції в цілому 
та їхнього загальнодержавного предмета відання зокрема. 
Така  специфічність  відбивається  на  особливостях  пред-
мету відання утворених органів досудового розслідування. 
Наприклад,  слідчі  органів,  що  здійснюють  контроль  за 
додержанням  податкового  законодавства,  здійснюють 
провадження  щодо  предмета  відання,  який  складають 
кримінальні правопорушення у сфері податкового законо-
давства й пов’язані з ними злочини, а слідчі органів без-
пеки здійснюють досудове розслідування злочинів проти 
основ  національної  безпеки  України,  у  сфері  охорони 
державної таємниці тощо. Утворення органів досудового 
розслідування з урахуванням відповідності їхнього кримі-
нального процесуального предмета відання до специфіки 
загальнодержавного  предмета  відання  відомства  сприяє 
ефективності  здійснюваної  ними  кримінальної  процесу-
альної діяльності.

Органи досудового  розслідування можуть  бути  окре-
мими державними органами, спеціально створеними для 
здійснення  досудового  розслідування  певної  категорії 
кримінальних правопорушень. Наприклад, слідчі підроз-
діли органів державного бюро розслідувань, або підрозділ 
детективів і підрозділ внутрішнього контролю Національ-
ного антикорупційного бюро України.

Щодо кримінально-правової  спеціалізації першою на 
згадку приходить систематизація норм особливої частини 
кримінального  кодексу.  Особлива  частина  складається 
з 20 розділів. У підручниках із кримінального права зазна-
чається, що такі розділи систематизовані в залежності від 
певної групи суспільних відносин (благ, цінностей, сфер 
життєдіяльності  людей  тощо),  на  які  посягає  відповідна 
група злочинів [3, с. 29], або в розділах розташована певна 
група  кримінальних  правопорушень,  об’єднаних  спіль-
ним об’єктом посягання  [2,  с.  86]. Водночас щодо виок-
ремлення розділів Особливої частини під час кодифікації 
кримінального кодексу мова йде саме про родовий об’єкт 
кримінального правопорушення [2, с. 151; 3, с. 71].

Визначення  того, що  саме  є  об’єктом  кримінального 
правопорушення,  є питанням дискусійним серед науков-
ців у сфері кримінального права. Як об’єкт кримінального 
правопорушення розуміють: життєвий  інтерес, охороню-
ваний правом; соціальну цінність; законний інтерес; пра-
вове  благо;  соціальну  безпеку;  права  й  свободи  людини 
й  громадянина;  соціальну  оболонку;  систему  цінностей, 
належної  суб’єктам  правового  обороту;  правовідно-
сини;  правопорядок;  суспільні  відносини;  людину  тощо 
[2, с. 146].

Не можемо не підтримати думку А. Феєрбаха, що «зло-
чином  є  діяння,  яке  стоїть  під  загрозою  кримінального 
закону і яке суперечить праву іншого» [3, с. 69] й маємо 
висловити свою прихильність до розуміння права й сво-
боди людини й громадянина як об’єкта посягання кримі-
нального правопорушення.

Проте,  враховуючи,  що  питання  визначення  об’єкту 
кримінального правопорушення виходить за межі нашого 
дослідження, полишаємо його для вирішення компетент-
ними фахівцями в цій галузі. Тим більше, що яке б тлу-
мачення  об’єкта  кримінального  правопорушення  ми  не 
взяли  за основу –  або ж класичне розуміння  як  суспіль-
них чи правових відносин, або як прав людини й грома-
дянина – все одно права знаходяться під впливом кримі-
нального правопорушення – або ж безпосередньо, або ж 
як  складовий  елемент  відносин.  Що  цілком  відповідає 
нашому пізнавальному  інтересу.  З огляду на  тлумачення 
змісту предмету відання в кримінальному процесі як реа-
лізацію  прав  учасників  –  кримінальних  і  кримінально-
процесуальних,  –  розгляд  кримінальних  прав  доцільно 
проводити в контексті похідних від тих прав, які зазнали 
протиправного порушення. Саме такий підхід дозволить 
з’ясувати виникнення специфічної сукупності криміналь-
них прав, реалізація яких являє собою частину предмету 
відання державних органів кримінального судочинства.

Якщо  повернутися  до  понять  спеціалізації  та  уніфі-
кації,  слід  зазначити,  що  в  деякому  сенсі  кримінальне 
законодавство  є  прикладом  уніфікації,  оскільки  після 
кримінального протиправного порушення збирає під свій 
захист права (або правовідносини за класичною теорією), 
які до моменту їх порушення були «спеціалізовані» по різ-
них галузях законодавства. Проте така попередня спеціа-
лізація позначилась на класифікації кримінальних право-
порушень за об’єктом посягання – порушеним правом.

Треба  зазначити,  що  насамперед,  укладаючи  кри-
мінальний  закон,  держава  взяла  під  захист  ті  права,  які 
є суспільно значущими й відновлення яких має значення 
не лише в індивідуальному порядку, але й для суспільства 
в цілому. То ж цей суспільний інтерес у безпеці, в захисті 
суспільства  від  порушення  визначених  прав  незалежно 
від  позиції  індивіда  першою  чергою  і  захищається  кри-
мінальним законом. Порушене право конкретної людини 
в  результаті  кримінального  протиправного  посягання 
трансформується  в  кримінальне  право  кожного  з  нас  на 
відновлення,  реалізацію  кримінальної  відповідальності, 
що  відбивається  в  узагальненому  суспільному  інтересі, 
який знаходиться під захистом держави в особі її держав-
них органів кримінального судочинства.

Кримінальне  право  індивіда,  який  безпосередньо 
зазнав  порушення  особистих  прав  у  результаті  кримі-
нального  посягання,  в  такому  випадку  має  другорядний 
характер стосовно узагальненого суспільного криміналь-
ного права, вираженого в захищеному суспільному інтер-
есі. Це проявляється в тому, що кримінальне провадження 
здійснюється в загальному порядку (не враховуючи ряду 
виключень)  без  урахування  волі  потерпілого,  а  також 
в тому, що по ряду кримінальних правопорушень взагалі 
й не передбачено порушення права потерпілого.

Відповідно до панівного в доктрині погляду потерпі-
лий від злочину – факультативна ознака об’єкта злочину 
[7, с. 56].

На  підставі  аналізу  тексту  Особливої  частини  кри-
мінального  закону  можна  зробити  висновок,  що  родові 
об’єкти,  за  якими  поділені  розділи,  указують  саме  на 
порушені  в  результаті  кримінальних  посягань  права,  а 
кожна  правова  норма  щодо  конкретного  кримінального 
правопорушення  передбачає  спосіб  такого  порушення 
(об’єктивна сторона),  який також впливає на рівень сус-
пільної небезпеки.

Чисельність  виокремлених  розділів  Особливої  час-
тини  Кримінального  кодексу  України  досить  значна. 
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Необхідно  зазначити, що,  аналізуючи назви розділів,  які 
мають  свідчити  про  родовий  об’єкт  посягання,  можна 
вказати, що  не  всі  кримінальні  правопорушення  згрупо-
вані саме за об’єктом посягання. Так, наприклад, злочини 
у сфері використання електронно-обчислювальних машин 
(комп'ютерів),  систем  і  комп'ютерних  мереж  і  мереж 
електрозв'язку, визначені в Розділі XVI, скоріше характе-
ризуються специфічним способом вчинення незаконного 
посягання,  який  зумовлює  необхідність  застосування 
спеціальних знань під час ведення кримінального прова-
дження.  У  цілому  під  час  таких  кримінальних  правопо-
рушень порушуються певні права й шкода спричиняється 
або особі, або суспільним інтересам, або державі.

Взагалі,  під  час  будь-якого  кримінального  правопору-
шення відбувається посягання або на особисті права особи, 
або на права особи як члена суспільства, а отже зачіпає уза-
гальнений  суспільний  інтерес  або  спрямоване  на  спричи-
нення шкоди державі як самостійній владній інституції.

Учені  в  галузі  кримінального  права  О.О.  Дудоров 
і  М.І.  Хавронюк  класифікували  розділи  Особливої  час-
тини Кримінального кодексу України на групи:

1)  кримінальні  правопорушення  проти  прав  людини 
й громадянина й проти сім’ї;

2)  кримінальні  правопорушення  проти  спільних 
інтересів людини, суспільства й держави;

3)  кримінальні  правопорушення  проти  національної 
безпеки й  інтересів держави, а також міжнародного пра-
вопорядку [2, с. 9–13].

Не  піддаючи  сумніву  розподіл,  запропонований  нау-
ковцями,  хотілося  б  зазначити  щодо  визначення  спіль-
них  інтересів  людини,  суспільства  й  держави  наступне. 
На нашу думку, під час вчинення злочину завжди будуть 
зачіпатися  спільні  інтереси  людини,  суспільства  й  дер-
жави,  оскільки  суспільством  передано  під  охорону  дер-
жави права, на які посягає кримінальне правопорушення. 
Суспільний  інтерес  складається  з  інтересу кожного його 
представника. Тому навіть кримінальне правопорушення, 
яке не спричиняє безпосередньої шкоди людині, все одно 
порушує права суспільства, а тому й право кожного з його 
представників. Так само під час посягання на потерпілого 
захист порушеного права людини завжди підкріплюється 
узагальненим  інтересом  суспільства.  Участь  держави 
полягає  в  тому,  що  саме  державі  як  утвореній  владній 
інституції в особі її органів передано повноваження щодо 
захисту як суспільства,  так  і кожного його представника 
від вчинення кримінальних правопорушень. Під час дея-
ких кримінальних правопорушень саме держава як владна 
інституція  зазнає  посягання  щодо  різних  аспектів  свого 
існування та діяльності. Тому вказану класифікацію вче-
них О.О. Дудорова і М.І. Хавронюка з урахуванням наших 
пізнавальних інтересів хотілося б виразити як:

1)  кримінальні  правопорушення,  які  пов’язані  саме 
з посяганням на особисті права особи  (кримінальні осо-
бисті права);

2)  кримінальні  правопорушення,  які  пов’язані  саме 
з посяганням на права особи як члена суспільства (кримі-
нальні суспільні праві);

3) кримінальні правопорушення, спрямовані на спри-
чинення шкоди державі як владній інституції, яка захищає 
права людини.

Вплив такої правової спеціалізації на відомчий розпо-
діл проявляється в розподілі предмету відання між слід-
чими органів Національної поліції, слідчими органів, що 
здійснюють контроль за додержанням податкового законо-
давства й слідчими органів безпеки.

Дослідники М.А.  Погорецький  і  В.О.  Гринюк  зазна-
чають, що для визначення підслідності має значення ква-
ліфікація  кримінального  правопорушення  (попередня  чи 
остаточна),  яка  може  бути  зазначена  в  Єдиному  реєстрі 
досудових розслідувань чи в інших процесуальних доку-
ментах  (повідомлення  про  підозру)  під  час  проведення 
досудового розслідування [8, с. 67].

Предмет відання слідчих органів Національної поліції 
визначають  кримінальні  правопорушення,  які  пов’язані 
саме  з  посяганням на  кримінальні  особисті  права  особи 
й на кримінальні суспільні права. Предмет відання слід-
чих  органів,  що  здійснюють  контроль  за  додержанням 
податкового  законодавства,  та  слідчих  органів  безпеки 
визначений кримінальними правопорушеннями, які спря-
мовані  на  спричинення  шкоди  державі  як  самостійній 
владній інституції, яка захищає права людини.

Щодо  слідчих  органів,  що  здійснюють  контроль  за 
додержанням податкового  законодавства,  слід  зазначити, 
що хоча до їхньої підслідності віднесено кримінальні пра-
вопорушення,  які  не  завжди  прямо  вказують  на  завдану 
державі шкоду й пов’язані, наприклад, із приватною гос-
подарською діяльністю, проте такі правопорушення впли-
вають  на  економічну  складову  державного  механізму, 
в чому є безперечне спричинення шкоди державі як само-
стійній владній інституції.

Саме  за  такими  групами  відбувається  наступна  пра-
вова спеціалізація норм кримінального права за об’єктом 
посягання,  яка  впливає  на  виокремлення  специфічних 
предметів відання, що являють собою підстави для відо-
мчого розподілу діяльності для застосування правил пред-
метної підслідності.

Висновки.
1.  Спеціалізація кримінальних прав і, відповідно, спе-

ціалізація кримінальних норм неодмінно позначається на 
виокремленні  специфічних  предметів  відання, що  є  під-
ставою  для  діяльності  окремих  суб’єктів  кримінального 
провадження.

2.  Загальнодержавний предмет відання певного відом-
ства  становить  сукупність  публічних  справ,  пов’язану 
з  правами  «попередниками»,  які  в  разі  їх  порушення 
в  результаті  кримінального  правопорушення  трансфор-
муються  в  кримінальні  права  учасників,  реалізація  яких 
є елементом предмету відання органів досудового розслі-
дування такого відомства.

Перспективами подальших розвідок у цьому 
напрямку можуть бути дослідження інших аспектів щодо 
кримінальних прав як предмету відання в кримінальному 
процесі; розгляд процесуальних прав як предмету відання 
в кримінальному провадженні.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМНОГО ВИЗНАННЯ ДОКАЗІВ У МЕЖАХ ЄС

THE PROBLEMATIC ASPECTS OF MUTUAL RECOGNITOIN OF EVIDENCE IN EU

Климкевич Р.А.,
викладач кафедри кримінально-правових дисциплін

Львівського державного університету внутрішніх справ

Статтю присвячено аналізу еволюції правових підходів та концепцій збирання доказів у межах країн-членів ЄС. Вказано основну суть 
принципу взаємної допомоги (locum regit actum) у контексті збирання доказів, його правову регламентацію та недоліки практичного засто-
сування. Висвітлено основні ідеї принципу взаємного визнання (forum regit actum), який прийшов на заміну принципу взаємної допомоги 
та видозмінив процедуру співробітництва між державами-членами ЄС щодо транскордонного збирання доказів. 

Також у статті проаналізовано Рамкове Рішення Ради ЄС 2008/978/JHA про Європейський доказовий Ордер, яке базувалося на прин-
ципі взаємного визнання. Аналіз положень цього нормативного акту дає змогу зробити висновки про його неефективність та вужчу сферу 
застосування порівняно з класичними інструментами збирання доказів (ордерами), що в подальшому призвело до його скасування. 

У статті проаналізовано недоліки та труднощі практичної реалізації принципу взаємного визнання щодо транскордонного збирання 
доказів, основними з яких є відмінності у правових системах і різні підходи до ключових питань доказового права країн-членів ЄС. 

Вважається, що саме завдяки гармонізації кримінального процесуального законодавства ЄС можна досягти розумного балансу між 
розбіжностями національної процедури держав-членів ЄС. Наслідком такої гармонізації стало прийняття Директиви Європейського Пар-
ламенту і Ради ЄС № 2014/41 про Європейський Ордер на проведення розслідування.

Однак незважаючи на можливість прийняття мінімальних правил у сфері кримінального судочинства, зокрема й щодо взаємного 
визнання доказів, яка передбачена у ст. 82 Договору про функціонування Європейського Союзу (котра є правою основою для гармо-
нізації законодавства), європейський законодавець не передбачив стандарти допустимості зібраних доказів за допомогою Ордеру на 
проведення розслідування, що видається дуже доречним та необхідним.

Ключові слова: принцип взаємної допомоги, принцип взаємного визнання, європейський доказовий ордер, європейський ордер на 
проведення розслідування, концепція взаємної допустимості доказів. 

The article is devoted to analysis of evolution of legal approaches and concepts of evidence gathering in EU member states. The core of 
principle of mutual assistance (locum regit actum) in evidence gathering, it legal regulation and drawbacks of practical realization are noted. There 
are highlighted the main ideas of principle of mutual recognition (forum regit actum), which changed the principle of mutual assistance and altered 
the cooperation procedure among EU member states concerning transboundary evidence gathering. 

Council Framework Decision 2008/978/JHA on the European evidence warrant, which is based on principle of mutual recognition is also 
analyzed in the article. The analysis of provisions of this normative legal act gives an opportunity to make conclusions about it inefficiency and 
more limited application in comparison to the classic instruments of evidence gathering (orders), which leaded to its cancellation. 

The drawbacks and obstacles of practical realization of mutual recognition principle concerning the transboundary evidence gathering are 
analyzed in the article, the main of which are the differences in legal systems and different approaches to key issues of evidentiary law of EU 
member states. 

It is considered that due to the harmonization of EU criminal procedural legislation a reasonable balance among differences in national 
procedures of EU member states can be reached. The consequence of such harmonization was the adoption of Directive 2014/41/EU of the 
European Parliament and of the Council regarding the European Investigation Order.

However, despite the possibility of the adoption of minimum rules in field of criminal justice, in particular concerning mutual admissibility of 
evidence, envisaged by Art. 82 of the Treaty on the Functioning of European Union (which is a legal basis for harmonization), the European 
legislator did not envisaged the standards of mutual admissibility of evidence gathered by European Investigation Order, which seems to be very 
appropriate and necessary.

Key words: principle of mutual assistance, principle of mutual recognition, European evidence warrant, European investigation order, the 
concept of evidence mutual admissibility. 

Актуальність теми.  Збирання  доказів  у  межах  Євро-
пейського  Співтовариства  завжди  було  фундаментальним 
інструментом  співробітництва  у  сфері  кримінальної юсти-
ції.  Збирання  доказів  у  ЄС  на  даний  момент  регулюється 
великою кількістю нормативних джерел: багатосторонніми, 
двосторонніми конвенціями, а також законодавчими актами 
Ради  Європейського  Союзу,  які  деталізовані  в  прецедент-
ному праві ЄСПЛ та Суду Справедливості ЄС. Спільним для 
цих нормативно-правових актів є те, що вони не мають одна-
кову юридичну силу у всіх державах-членах ЄС та не регу-
люють збирання різних видів доказів. Їхня застосовуваність 
залежить від того, чи імплементовані ці норми в національне 
законодавство  держави-члена  ЄС,  яка  залучена  у  процес 
збирання доказів. Такі  колізії  та  суперечності дають  змогу 
зробити припущення про те, що питання збирання доказів 
є досить проблемним та призводить до багатьох практичних 
проблем, адже не завжди просто та легко знайти потрібний 
механізм для збирання конкретного виду доказів. 

Постановка проблеми. На практиці багато дій зі зби-
рання доказів здійснюються на епізодичному співробітни-
цтві відповідних державних органів. Це відбувається тоді, 
коли збирання доказу здійснюється на основі неформаль-
них  домовленостей  між  компетентними  органами  заці-
кавлених держав. Така практика призводить до того, що 

дії зі збирання доказів залежать від «доброї волі» органів 
досудового розслідування, що призводить до знаходження 
одноразових  вирішень  ситуації,  які  не  відображають 
потреби в уніфікованості, яка так необхідна в цій сфері. 

Стан дослідження.  У  теорії  кримінального  процесу 
України питання міжнародних стандартів кримінального 
провадження досліджувалося такими відомими вченими: 
М.Л.  Давиденком,  О.В.  Капліною,  О.П.  Кучинською, 
В.В.  Луциком,  В.В.  Назаровим,  В.Т.  Нором,  М.І.  Паш-
ковським,  М.А.  Погорецьким,  Т.І.  Фулей,  О.Г.  Шило, 
М.Є. Шумилом та іншими. 

Серед  зарубіжних  учених  проблематику  доказового 
права  ЄС  досліджували  Л.  Буоно,  Л.  Вінтер,  М.  Кусак, 
Р. Монтеро, Г. Фермюлєн.

Метою статті є визначення порядку отримання дока-
зів між  країнами-членами ЄС  та  окреслення  низки  про-
блем, що виникають при цьому, та шляхів їх вирішення.

Виклад основного матеріалу.  Доказове  право  ЄС 
пройшло  складний  шлях  становлення  та  розвитку,  що 
проявлялося  в  кардинальній  зміні  правових  підходів 
та  концепцій  збирання  доказів.  Еволюція  доказового 
права ЄС бере початок від принципу взаємної допомоги, 
який  передбачав  незначний  ступінь  інтеграції  процесу-
альних  систем  зацікавлених  держав,  оскільки  процес  
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збирання доказів будувався на міждержавному співробіт-
ництві зацікавлених країн, а не на прямому співробітни-
цтві відповідних компетентних органів. Принцип взаємної 
допомоги передбачає так звану «модель запиту»: держава, 
зацікавлена в отримані доказу чи доказів, надсилає запит 
у державу, в якій знаходиться цей доказ. Такий запит не 
підлягає  автоматичному  виконанню,  а  попередньо  оці-
нюється  уповноваженими  державними  органами  іншої 
країни  за декількома критеріями. Якщо  запит  відповідає 
встановленим вимогам щодо форми та змісту, він підлягає 
виконанню відповідно до положень доказового права дер-
жави, що виконує цей запит (принцип locum regit actum). 
Цей принцип знаходить своє закріплення в Європейській 
Конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 
1959 року [18].

Спочатку принцип взаємної допомоги був у прерога-
тиві  держав-членів  ЄС,  оскільки  він  забезпечував  мак-
симальну  повагу  до  суверенітету  кожної  держави,  адже 
передбачав  застосування  національного  процесуального 
законодавства виконуючої держави.

Однак у сучасних реаліях принцип взаємної допомоги 
не  відповідає  викликам  кримінальної  юстиції  XXI  сто-
ліття  в  умовах  протидії  наднаціональній  організованій 
злочинності. Перевірка  доручення уповноваженими дер-
жавними органами іншої країни видається дещо спірною, 
оскільки  така  процедура  призводить  до  невиправданого 
затягування досудового розслідування. Окрім цього,  цей 
принцип не спроможний подолати розбіжності між наці-
ональними  процедурами  держав-членів ЄС,  у  результаті 
чого  інколи  інформація,  зібрана  запитуваною  сторо-
ною, не може використовуватися запитуючою стороною, 
оскільки порядок зібрання такої інформації не відповідає 
процесуальним вимогам запитуючої сторони.

Тому  через  вищезазначені  труднощі  практичної  реа-
лізації  принципу  взаємної  допомоги  та  з  метою  збіль-
шення  ймовірності  визнання  допустимими  доказів,  що 
були  зібрані  на  території  іншої  держави,  Конвенція  про 
взаємодопомогу у кримінальних справах між державами-
членами ЄС 2000 року [21] запровадила інший принцип – 
принцип взаємного визнання. Основною ідеєю цієї засади 
є довіра кожної держави до законності, належності правил 
збирання  доказів  іншої  держави.  Ця  засада  передбачає 
пряму співпрацю між органами досудового розслідування 
і  суду  та,  як  наслідок,  значні  інтегративні  процеси  між 
державами-членами ЄС у сфері кримінальної юстиції. 

На відміну від «моделі запиту», яка є основою прин-
ципу  взаємної  допомоги,  принцип  взаємного  визнання 
передбачає  так  звану  «модель  ордеру»:  зацікавлений 
орган одної держави-члена ЄС видає ордер, направлений 
на збирання доказів, до компетентних органів іншої дер-
жави-члена ЄС, де  знаходиться цей доказ. Цей ордер не 
є предметом перевірки компетентних державних органів, 
не може бути безпідставно відхилений та підлягає вико-
нанню  відповідно  до  чинного  національного  криміналь-
ного  процесуального  законодавства  запитуючої  держави 
(принцип forum regit actum). 

Ст.  4  вищезгаданої  Конвенції  закріплює  норму,  що 
в  разі  надання  взаємодопомоги  запитувана  держава-член 
дотримується формальностей та процедур, прямо вказаних 
запитуючою  стороною.  У  цьому  контексті  поняття  «фор-
мальності та процедури» варто тлумачити в широкому зна-
ченні та охоплювати ситуації, коли, наприклад, у запиті вка-
зано, що представник державних компетентних органів або 
захисник від запитуючої сторони мають право бути присут-
німи під час допиту свідка. Запитувана держава може відмо-
витися виконувати формальності та процедури, якщо вони 
суперечать її фундаментальним принципам права, або якщо 
в  самій Конвенції  прямо  зазначено, що виконання  запитів 
регулюється законодавством запитуваної держави [5]. 

 Таким чином, Конвенція про взаємодопомогу в кри-
мінальних справах між державами-членами ЄС 2000 року 

[21] видозмінила правовий підхід до розуміння співробіт-
ництва між державами-членами ЄС у сфері кримінальної 
юстиції, даючи право запитуючій стороні встановлювати 
правила  взаємної  допомоги.  Згодом  цей  механізм  ліг 
в основу  інститутів взаємного визнання, таких як Ордер 
на арешт майна  (freezing property order)  [1] та Європей-
ський доказовий Ордер (European evidence warrant ) [2]. 

Тоді як принцип взаємного визнання ставав основою 
для  європейського  транскордонного  співробітництва, 
концепція  взаємної  допустимості  доказів  знайшла  своє 
подальше  відображення  у  Висновках  за  результатами 
саміту в Тампере [4]. У п. 36 Висновків зазначалося, що 
докази, зібрані в законний спосіб компетентними держав-
ними органами однієї країни, повинні визнаватися допус-
тимими компетентними органами іншої держави з ураху-
ванням  існуючих  у  цій  державі  стандартів  доказування. 
Як  наслідок,  концепція  взаємної  допустимості  доказів 
фігурує в Програмі  заходів  імплементації принципу вза-
ємного визнання рішень у кримінальних справах [10] (де 
зазначено,  що  мета  ордерів,  спрямованих  на  отримання 
доказів,  є  забезпечення  подальшої  допустимості  дока-
зів) та Зеленої Книги 2009 року про отримання доказів за 
забезпечення їх допустимості [7].

Наступним етапом розвитку доказового права ЄС було 
прийняття 18 грудня 2008 року Рамкового Рішення Ради 
ЄС 2008/978/JHA про Європейський доказовий Ордер про 
отримання предметів,  документів  та  інформації  з метою 
використання  в  кримінальному  провадженні  (далі  – 
Європейський доказовий Ордер)  [2]. Цей ордер дозволяв 
транснаціональне  збирання  доказів,  базуючись  на  прин-
ципі  взаємного  визнання,  що  прямо  закріплювалося 
у ст. 1.2 Рамкового Рішення. 

Однак  запровадження  Європейського  доказового 
Ордера  не  сприяло  значному  прогресу,  оскільки  він  не 
надто  сильно  диференціювався  від  класичної  «моделі 
ордера»,  передбаченої  Конвенцією  про  взаємодопомогу 
в  кримінальних  справах  між  державами-членами  ЄС 
2000 року. Більш того, він виявився неефективним інстру-
ментом збирання доказів через свою сферу застосування, 
яка була вужчою, ніж у класичного ордера. Зазвичай, він 
використовувався  для  отримання  предметів,  документів 
та інформації, що є у володінні  іншої держави-члена ЄС 
(ст. 4.1. Рамкового Рішення). Проте Європейський доказо-
вий Ордер не міг застосовуватися для освідування особи, 
одержання біологічних зразків, біометричних даних без-
посередньо  від  будь-якої  особи,  включаючи  зразки ДНК 
та відбитки пальців, для одержання інформації в режимі 
реального  часу  шляхом  перехоплення  телекомунікацій 
та здійснення моніторингу банківських рахунків. 

Ст.  21.1  цього  Рамкового  Рішення  передбачала,  що 
Європейський  доказовий  Ордер  продовжує  застосовува-
тися з уже існуючими класичними інструментами збирання 
доказів (запитами). Це призвело до правової невизначеності 
та  проблематики  їх  застосування.  Як  наслідок,  Рамкове 
Рішення Ради ЄС 2008/978/JHA про Європейський доказо-
вий Ордер про отримання предметів, документів та інфор-
мації з метою використання у кримінальному провадженні 
[2] було скасоване Постановою Європейського Парламенту 
та Ради про скасування деяких актів у сфері поліцейського 
та судового співробітництва у кримінальних провадженнях 
від 20 січня 2016 року [12].

Принцип взаємного визнання має певні переваги, при-
швидшуючи процес збирання доказів завдяки відсутності 
різних  перевірок  ордера  в  запитуваній  державі  та  мало-
ймовірності відмови від виконання ордера. 

Однак відмінності між стандартами доказування, які все 
ще існують у національних системах різних держав, усклад-
нюють реалізацію цієї засади в повному обсязі. Держави не 
завжди погоджуються застосовувати всі правила збирання 
та оцінки доказів  інших правових систем, особливо якщо 
такі правила можуть ставити під сумнів реалізацію права на 
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захист та інші важливі процесуальні гарантії або ставлять 
під  сумнів  надійність  зібраних  доказів. Особливо  це  сто-
сується таких держав, як Англія та Італія, в яких зазвичай 
збирання доказів здійснюється на стадії судового розгляду. 
Тому вищезазначені країни не погоджуються з логікою пра-
вових систем інших держав, які надають саме стадії досу-
дового розслідування значну доказову цінність [8, с. 358]. 

Окрім цього, в науковій літературі [15, с. 42] висловлю-
валися такі правові недоліки принципу forum regit actum:

−  цей принцип не включає в себе обов’язок визнавати 
допустимість  доказів  зібраних  відповідно  до  нього.  Це 
означає, що прохання врахувати «процедури та формаль-
ності»  запитуючої держави не дає  гарантій, що  зусилля, 
які  запитувана  держава  доклала  для  збирання  доказів, 
однозначно забезпечать їх допустимість;

−  у  ньому  відсутні  однозначні  та  зрозумілі  правила 
законності збирання доказів;

−  принцип forum regit actum застосовується лише для 
збирання доказів та не враховує ситуації, коли необхідно 
отримати вже наявний у компетентних органів іншої дер-
жави-члена доказ. 

У  цьому  контексті  ідея  взаємної  допустимості  дока-
зів  видається  радше  правовою фікцією,  ніж  реальністю. 
Насамперед розбіжності у правових системах і різні під-
ходи до ключових питань доказового права все ще  існу-
вали між державами-членами ЄС. Очевидно, що такі роз-
біжності можуть підривати взаємну довіру між країнами, 
піднімаючи  питання  про  процесуальний  статус  доказів, 
зібраних у межах міжнародного співробітництва, та зро-
бити  концепцію  взаємного  визнання  доказів  неефектив-
ною [9, с. 393]. Сумнівно, що концепція взаємного визна-
ння  доказів  може  бути  досягнута  саме  за  допомогою 
принципів взаємної допомоги та взаємного визнання. 

Вважаємо, що шляхом гармонізації кримінального про-
цесуального  законодавства  країн-членів  ЄС  у  контексті 
збирання  та  взаємного  визнання доказів можна досягнути 
розумного  компромісу  між  розбіжностями  національної 
процедури держав-членів ЄС. Договір про Функціонування 
Європейського  Союзу  [14]  встановив  у  ст.  82  можливість 
прийняття мінімальних правил у сфері кримінального судо-
чинства, зокрема й щодо взаємного визнання доказів. 

Як наслідок, було прийнято Директиву Європейського 
Парламенту  і  Ради  ЄС  №  2014/41  про  Європейський 
Ордер на проведення розслідування від 3 квітня 2014 року 
[3],  яка  повинна  була  бути  впроваджена  в  національне 
законодавство держав-членів ЄС до 22 травня 2017 року. 

Варто  погодитися  з  деякими  вченими,  які  вказували, 
що  до  прийняття  цієї  Директиви  регулювання  питання 
збирання  та  оцінки  доказів  характеризувалося  мозаїч-
ністю [16, с. 245]. Причиною цього була значна кількість 
міжнародних нормативних актів, які фрагментарно регу-
лювали  деякі  аспекти  збирання  та  взаємного  визнання 
доказів у межах ЄС.

Ця  Директива  замінила  в  передбаченому  нею  обсязі 
відповідні  положення  конвенцій  про  правову  допомогу 
в кримінальних справах (зокрема, Європейської Конвенції 
про правову допомогу в кримінальних справах 1959 року 
[18],  Конвенції  про  взаємодопомогу  в  кримінальних 
справах  між  державами-членами  ЄС  2000  року  [21]),  а 
також  рамкових  рішень  (зокрема,  Рамкового  Рішення 
2008/978/JHA  про  Європейський  доказовий  ордер  [2]). 
Однак окремі положення вказаних документів будуть про-
довжувати  діяти  в  тих  випадках,  коли  вони  регулюють 
питання, що виходять  за межі досудового розслідування 
(наприклад, у разі незаконного засудження). 

Європейський  Ордер  на  проведення  розслідування 
є  новим  правовим  інститутом  міжнародного  співробіт-
ництва,  який  спрямований  на  спрощення  процедури 
збирання доказів між країнами ЄС  [19,  с.  364].  За  своїм 
змістом цей Ордер є рішенням, яке видано компетентним 
органом  країни-члена  ЄС  для  того,  щоб  здійснити  одну 

чи кілька слідчих дій на території іншої країни-члена ЄС 
та отримати докази за результатом їх проведення. 

Ключовим аспектом є те, в який спосіб буде отримано 
доказ у державі, яка виконує Ордер. Директива встановлює 
імперативне правило про необхідність повідомлення запи-
туючою  стороною  про  спосіб  отримання  доказів  і  вико-
нання умов Ордера. При цьому допустимо встановлювати 
конкретні умови отримання доказів (наприклад, допитати 
свідка з одночасним пред’явленням йому фотографії для 
впізнання  чи  провести  судово-психіатричну  експертизу 
за обов’язковою участю експерта-сексолога). Запитувана 
держава, як правило, повинна діяти відповідно до інструк-
цій,  які  вказані  в Ордері, не маючи права користуватися 
власними засобами, змінювати умови чи шукати інші спо-
соби отримання доказів, ніж ті, що вказані в Ордері. 

Незважаючи на прийняття Директиви про Європейський 
Ордер  на  проведення  розслідування, що  призвела  до  зміни 
концепції збирання доказів, класичні інструментарії збирання 
доказів  (запити,  доручення)  все  ще  застосовують.  Зокрема, 
саме судові доручення використовують у тих випадках, коли 
необхідно отримати докази від держави, що не є членом ЄС 
(Ісландія чи Норвегія). Також їх застосовують, коли необхідно 
отримати доказ, що хоча й знаходиться на території держави-
члена ЄС, однак такі держави не приєдналися до Директиви. 

Незважаючи  на  статтю  82  Договору  про  Функціону-
вання  Європейського  Союзу  [14],  ЄС  не  зробив  жодних 
кроків уперед та все ще діє відповідно до презумпції, що 
внутрішня  несумісність  між  національними  правилами 
отримання  доказів  та  концепцією  взаємної  допустимості 
доказів може бути вирішена за допомогою принципу forum 
regit actum. У статті 9 (2) Директиви зазначається, що дер-
жава, яка виконує ордер, повинна дотримуватися формаль-
ностей  та  процедур,  які  прямо  вказуються  державою, що 
видає  ордер,  якщо  вони  не  суперечать  фундаментальним 
принципам права виконуючої держави. Зарубіжні науковці 
вказують, що  вищезазначена  стаття  –  це  не  лише  відсут-
ність прогресу, а крок назад та втрачена можливість оста-
точно  сформувати  концепцію  взаємного  визнання  доказів 
[9, с. 396]. Варто погодитися з такою думкою, адже запрова-
дження інструменту, спрямованого на збирання доказів без 
стандартів, які би визначали допустимість таких доказів, як 
мінімум, не логічний крок європейського законодавця. 

Заслуговує  уваги  твердження  С.  Руггері  про  те,  що 
«директива забезпечує допустимість доказів опосередко-
вано, шляхом створення умов, які полегшують їх взаємне 
визнання [13, с. 30].

Висновок. Проблематика  взаємного  визнання  дока-
зів  у межах ЄС  зазнала  численні  зміни  правових  погля-
дів та принципів, однак доволі тривалий час залишалася 
актуальною  та  невирішеною.  Новим  кроком  у  розвитку 
концепції взаємного визнання доказів у межах ЄС стало 
прийняття Директиви Європейського Парламенту  і  Ради 
2014/41/ЄС про Європейський Ордер на проведення роз-
слідування  2014  року,  яка  запровадила  новий  правовий 
інструментарій для збирання доказів у межах ЄС. 

Однак  із  прийняттям  Директиви  не  відслідковуються 
суттєві  зміни  в  концепції  взаємного  визнання  доказів, 
оскільки традиційний запит про правову допомогу допус-
кає включення в нього прохання про застосування закону, 
формальностей  і  процедур  запитуючої  сторони  під  час 
виконання процесуальних дій [17, с. 129]. Окрім цього, хоча 
й Директива спрямована на збір доказів у межах країн-чле-
нів ЄС, вона не містить стандартів допустимості зібраних 
за допомогою Ордера доказів на проведення розслідування. 
Однак запровадження таких стандартів кореспондувало би 
положенням Договору про Функціонування Європейського 
Союзу,  який встановлює можливість прийняття мінімаль-
них правил стосовно, зокрема, і взаємного визнання дока-
зів. Такі мінімальні  стандарти  визнання  доказів,  зібраних 
на території іншої держави-члена ЄС за допомогою Ордера, 
видаються досить доречними та необхідними. 
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На сьогодні у зв’язку з погіршенням криміногенної ситуації в державі все частіше виникає необхідність у проведенні в межах досудо-
вого розслідування тяжких й особливо тяжких злочинів негласних слідчих (розшукових) дій. Основою останніх є налагоджена процедура 
проведення й організація діяльності уповноважених на це суб’єктів, коло яких відповідно до останніх змін у кримінальному процесуаль-
ному законодавстві було розширено. Наразі зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж покладається, окрім уповно-
важених підрозділів органів Національної поліції й Служби безпеки, на Національне антикорупційне бюро України й Державне бюро 
розслідувань, що своєю чергою спричинило низку дискусій. Розглянувши підстави й етапи проведення негласних слідчих (розшукових) 
дій, можна стверджувати про досить чітку їхню правову регламентацію, що, на нашу думку, повинно унеможливити допущення будь-яких 
порушень законодавства під час їх проведення. Доречно зазначити, що вказаний інститут є широко застосованим у багатьох держа-
вах світу. Але попри, здавалося б, чітку регламентацію порядку проведення негласних слідчих (розшукових) дій, виникають проблеми 
використання їх результатів у межах доказування, що можуть виражатися в невідповідності протоколу ходу проведення негласної дії й 
загальним правилам фіксації кримінального провадження (зокрема складання протоколу про результати негласної слідчої дії без фіксу-
вання її ходу, складання й підписання протоколу не уповноваженою на те особою; не проведення належного опису й упакування речей і 
документів, що мають значення для перевірки проведення негласних слідчих (розшукових) дій; порушення строків передання протоколу 
про хід і результати таких дій прокурору; не зазначення в протоколі залучених як спеціалістів співробітників інших підрозділів під час 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій; не зазначення в протоколі анкетних даних учасників; розбіжності між фактичними часом 
і місцем проведення негласних слідчих (розшукових) дій і даними, вказаними в протоколі; невідповідність інформації на матеріальних 
носіях даним, указаним у протоколі тощо.

Ключові слова: негласні слідчі (розшукові) дії, досудове розслідування, кримінальне провадження, зняття інформації з транспорт-
них телекомунікаційних мереж, негласне розслідування, доказування.

Today, due to the deteriorating criminogenic situation in the country, there is an increasing need to conduct serious and especially serious crimes 
of unspoken investigative (investigative) actions within the framework of pre-trial investigation. The latter are based on a well-established procedure 
for organizing and organizing the activities of authorized entities, whose scope has been expanded due to recent changes to criminal procedural 
legislation. At present, the removal of information from the transport telecommunications networks relies, in addition to the authorized units of the 
National Police and Security Service bodies, at the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine and the State Bureau of Investigation, which in turn 
has led to a number of discussions. Having considered the grounds and stages of conducting unspoken investigative (investigative) actions, it can be 
argued that their legal regulation is sufficiently clear, which, in our opinion, should make it impossible to allow any violations of the legislation during 
their conduct. It is worth noting that this institute is widely used in many countries of the world. However, in spite of the seemingly clear regulation of 
the procedure of unspoken investigative (investigative) actions, there are still problems of using their results within the limits of evidence, which can be 
expressed in the inconsistency of the protocol of the conduct of the silent action and the general rules of fixation of criminal proceedings, in particular: 
drafting of the report the results of a silent investigation without recording their progress; drafting and signing of the protocol by an unauthorized person; 
not conducting proper description and packing of things and documents that are relevant for checking the conduct of unspoken investigative (search) 
actions; violation of the time limits for the transfer of the progress report and the results of such actions by the prosecutor; failure to indicate in the 
protocol the staff members of other units involved as specialists in carrying out unspoken investigative (search) actions; failure to indicate participants' 
personal data in the protocol; discrepancies between the actual time and place of the unspoken investigative (investigative) actions and the data 
specified in the report; discrepancy of information on the material media to the data specified in the protocol and the like.

Key words: unspoken investigators (investigative) actions, pre-trial investigation, criminal proceedings, withdrawal of information from 
transport telecommunication networks, unspoken investigation, proving. 

Постановка проблеми. Наразі  забезпечення  швид-
кого, повного й неупередженого розслідування в кожному 
кримінальному провадженні є одним з головних завдань 
кримінального  процесу,  що  закріплені  у  ст.  2  Кримі-
нального процесуального кодексу  (далі – КПК) України. 
З метою його виконання в установлених законом випадках 
і за дотримання чіткої процесуальної процедури застосо-
вуються негласні слідчі (розшукові) дії, що є невід’ємною 
частиною  ефективного  розслідування  як  тяжких,  так 
і  особливо  тяжких  злочинів,  враховуючи  криміногенну 
ситуацію в нашій державі, що є сьогодні.

  Очевидним  є  те,  що  впродовж  останніх  років  на 
фоні  стрімкого  наукового  й  технічного  розвитку  почали 
стрімко  розвиватись  і  вдосконалюватися  методи  й  спо-
соби боротьби зі злочинністю. Але одним з найефектив-
ніших інструментів, на нашу думку, є саме негласні слідчі 
(розшукові)  дії,  основою  яких  є  налагоджена  процедура 

проведення й організація діяльності уповноважених на це 
суб’єктів, що, власне, й визначає актуальність представле-
ного до уваги наукового доробку. 

Стан дослідження.  Окремим  питанням  визначення 
сутності,  різновидів,  системи  уповноважених  суб’єктів, 
безпосередньо  порядку  проведення,  співвідношення 
з  оперативно-розшуковими  заходами,  особливостей 
формування  доказів  у  процесі  проведення  негласних 
слідчих  (розшукових)  дій  і  їх  використання  присвячено 
багато  праць  як  вітчизняних,  так  і  закордонних  науков-
ців,  зокрема  О.А.  Білічака,  А.В.  Ватраля,  М.Л.  Грібова, 
С.О. Гриненко, Л.І. Данченко, О.В. Капліної, О.Б. Комар-
ницької,  С.С.  Кудінова,  В.В.  Лисенко,  Д.А.  Нескром-
ного,  Д.Й.  Никифорчука,  А.І.  Палюха,  Б.Г.  Розовського, 
Д.Б.  Сергєєвої,  Є.Д.  Скулиша,  С.Р.  Тагієва,  О.С.  Тара-
сенко,  О.Ю.  Татарова,  Л.Д.  Удалової,  М.В  Чорноусько, 
Р.М. Шехавцева, В.В. Шума та інших.
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Водночас  попри  наявність,  здавалося  б,  чіткої  регла-
ментації  порядку проведення негласних  слідчих  (розшу-
кових)  дій на  законодавчому рівні,  все ж наразі  існують 
певні  неточності,  через  які  виникають  суттєві  помилки 
під  час  проведення  таких  дій,  що  призводить  до  визна-
ння отриманих доказів недопустимими. Досить часто такі 
помилки виражаються у невідповідності  протоколу ходу 
проведення  негласної  дії  й  загальним  правилам фіксації 
кримінального провадження.

Мета статті –  на  основі  аналізу  чинного  законодав-
ства  України,  міжнародних  нормативно-правових  актів, 
вітчизняних і зарубіжних наукових джерел, даних слідчої 
практики визначити особливості провадження негласних 
слідчих  (розшукових)  дій,  а  також  типові  помилки  у  їх 
проведенні в межах доказування під час досудового роз-
слідування. 

Виклад основного матеріалу. Не  викликає  жодних 
сумнівів  твердження,  що  від  обраного  процесуального 
методу й способу доказування  залежить успіх розкриття 
кримінального  правопорушення.  З  прийняттям  нового 
КПК України у 2012 р. було вперше в історії вітчизняної 
юриспруденції  законодавчо  закріплено  негласні  заходи, 
стосовно  розуміння  сутності,  функціонального  призна-
чення,  порядку  й  доцільності  застосування  яких  розпо-
чались  активні  дискусії  як  серед  науковців,  так  і  серед 
юристів-практиків  шляхом  зіставлення  з  оперативно-
розшуковими  заходами,  вивчення  тактики  їх  здійснення 
й фіксування, використання отриманої в результаті таких 
дій інформації в процесі доказування.

Чимало спірних питань було пов’язано саме зі співвід-
ношенням негласних слідчих (розшукових) дій та опера-
тивно-розшукових  заходів.  Адже  до  запровадження  вка-
заного  інституту  КПК  України  2012  р.  така  діяльність 
здійснювалась у формі проведення оперативно-розшуко-
вих заходів.

Своєю  чергою  законодавець  негласні  слідчі  (розшу-
кові) дії визначив як різновид слідчих дій, що застосову-
ються  у  випадках,  коли  інформацію  не  можна  отримати 
в  інший спосіб, відомості про факт  і методи проведення 
яких є суворо таємними й не підлягають розголошенню, 
крім  випадків,  передбачених  КПК  України,  та  рішення 
про проведення яких приймає слідчий, прокурор, а в окре-
мих випадках – слідчий суддя за клопотанням прокурора 
чи слідчого, погодженого з прокурором [1]. 

Загалом  порядок  провадження  негласних  слідчих 
(розшукових)  дій  регулюється  низкою  нормативно-пра-
вових  актів,  насамперед  Конституцією  України  й  КПК 
України; Інструкцією про організацію проведення неглас-
них слідчих (розшукових) дій та використання їх резуль-
татів  у  кримінальному  провадженні  від  16  листопада 
2012 р.  [2]; Законом України «Про державну таємницю» 
від 21 січня 1994 р. № 3855-XII [3]; Законом України «Про 
оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 р. 
№ 2135-XII [4].

Порядок  проведення  негласних  заходів  передбачає 
такі етапи, як ініціювання, затвердження, виконання, фік-
сація, оцінка, збереження [5, с. 193]. До того ж для про-
ведення  негласних  заходів  необхідна  наявність  низки 
вагомих підстав, передбачених ст. 246 КПК України. Вод-
ночас проведення аудіо- та відеоконтролю особи й місця, 
накладення арешту на кореспонденцію, виконання спеці-
ального завдання з розкриття злочинної діяльності органі-
зованої групи чи злочинної організації тощо здійснюється 
виключно щодо тяжких чи особливо тяжких злочинів [1].

Згідно  з ч.  3  ст.  246 КПК України основним суб’єктом 
прийняття  рішення  у  формі  постанови й  безпосереднього 
проведення негласних слідчих  (розшукових) дій є  слідчий, 
який може доручати їх проведення оперативним підрозділам 
органів, перелік яких чітко вказаний у ч. 6 ст. 246 КПК Укра-
їни, а також вправі залучати спеціалістів, перекладачів, поня-
тих, осіб, що конфіденційно співпрацюють зі слідчим [1].

Своєю чергою в п. 3.5 вказаної вище Інструкції зазна-
чається, що зняття інформації з транспортних телекомуні-
каційних мереж доручається лише відповідним підрозді-
лам органів внутрішніх справ  і Служби безпеки України 
[2] і мотивується, на нашу думку, тим, що для його прове-
дення потребується спеціальна фахова підготовка, зокрема 
знання  професійного  сленгу,  особливостей  мовлення, 
жаргону. Оскільки незнання таких речей може ускладнити 
з’ясування  важливої  інформації  й  у  подальшому  нега-
тивно вплинути на хід досудового розслідування, а саме 
встановлення істини.

Проте Законом України № 187-IX від 4 жовтня 2019 р., 
що набрав чинності 17 жовтня 2019 р., було внесено низку 
суттєвих змін до кримінально-процесуального законодав-
ства України. Так, наразі зняття інформації з транспортних 
телекомунікаційних мереж покладається, окрім уповнова-
жених підрозділів органів Національної поліції та Служби 
безпеки,  на  Національне  антикорупційне  бюро  України, 
Державне бюро розслідувань [6].

Таке нововведення викликало досить багато дискусій 
і розділило науковців  і юристів-практиків на два табори. 
Так,  одні  вважають,  що  надання  Національному  анти-
корупційному  бюро  й  Державному  бюро  розслідування 
повноважень щодо зняття інформації з транспортних теле-
комунікаційних мереж суттєво спростить процедуру його 
проведення, що дасть змогу оперативніше й ефективніше 
запобігати й розкривати тяжкі й особливо тяжкі злочини, а 
також запобігати витоку важливої інформації. 

Своєю  чергою  прихильники  іншої  думки  стверджу-
ють,  що  це  призведе  до  розширення  поля  зловживань 
з боку посадових осіб, корупції й використання відомос-
тей,  отриманих  у  ході  так  званого  «прослуховування» 
у власних цілях.

Прийнявши рішення про проведення негласних  слід-
чих  (розшукових)  дій,  слідчий  зобов’язаний  повідомити 
про  це  прокурора.  Процедура  сповіщення  останнього 
не  врегульована  нормами  КПК  України,  а  в  Інструкції 
від  16 листопада 2012 р.,  зокрема у п.  2.4,  зазначається, 
що розгляд  і погодження такого клопотання прокурором 
здійснюється  невідкладно  з  моменту  його  надходження. 
У  випадку  відмови,  вираженої  у  формі  постанови,  не 
виключається  право  повторного  звернення  слідчого 
з цього питання після виправлення недоліків, на які вказав 
прокурор, або в разі отримання нових доказів [7, с. 362].

Загалом, отримавши відмову прокурора на проведення 
негласної слідчої (розшукової) дії, слідчий вправі зверну-
тися з таким клопотаннямдо керівника органу досудового 
розслідування, який після його вивчення може звернутися 
до  прокурора  вищого  рівня,  який  упродовж  трьох  днів 
погоджує відповідне клопотання чи відмовляє.

Варто звернути увагу на те, що прокурор, окрім права 
на винесення постанови про проведення негласних слід-
чих (розшукових) дій і відмови  чи припинення їх прове-
дення має також  виключне право прийняти рішення про 
застосування  такої негласної  слідчої  (розшукової)  дії,  як 
контроль за вчиненням злочину.

Проведення  негласних  слідчих  (розшукових)  дій, 
передбачених  ст.ст.  260,  261,  263,  267,  268,  269,  270, 
274 КПК України, вимагає надання дозволу слідчого судді 
апеляційного суду, який перебуває в межах територіальної 
юрисдикції  органу  досудового  розслідування,  за  клопо-
танням  прокурора  чи  слідчого,  погодженого  з  прокуро-
ром.  Строк  розгляду  клопотання  не  повинен  перевищу-
вати шести годин, в результаті чого виноситься ухвала про 
надання дозволу чи відмову стосовно їх здійснення. Варто 
наголосити, що ухвала про відмову не оскаржується, але 
й не позбавляє права на повторне  звернення до цього ж 
апеляційного суду з новим клопотанням [1].

Негласний захід може проводитися негайно й до вине-
сення  відповідної  ухвали  у  випадках,  пов’язаних  із  вря-
туванням  життя  людей  і  запобігання  вчиненню  тяжких 
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й  особливо  тяжких  злочинів,  передбачених  в  Особливій 
частині Кримінального кодексу України, на підставі пого-
дженої  з  прокурором  постанови  слідчого  чи  постанови 
прокурора. У цьому випадку прокурор зобов’язаний після 
початку проведення негласного заходу звернутися до слід-
чого судді з відповідним клопотанням. У випадку відмови 
слідчого  судді  в  його  задоволенні  відбувається  негайне 
припинення  негласних  заходів  і  знищення  всіх  відомос-
тей, отриманих у ході їх проведення; повторне звернення 
до слідчого судді з таким клопотанням неможливе.

 Загалом строк проведення негласних слідчих (розшуко-
вих) дій не може перевищувати двох місяців. Він може бути 
продовжений  у  межах,  передбачених  кримінальним  про-
цесуальним  законом,  але  не  перевищувати максимальних 
строків  досудового  розслідування. Причому  в  клопотанні 
повинні бути вказані відомості, які безпосередньо обґрун-
товують  таку  необхідність.  У  разі  проведення  негласних 
слідчих (розшукових) дій з метою розшуку особи, що пере-
ховується від органів досудового розслідування, вони діють 
до встановлення місцезнаходження цієї особи.

Доречно  зупинитися  також  на  порядку  фіксації  ходу 
проведення  негласних  заходів  і  їх  результатів,  що  мож-
ливо у двох формах, а саме складання протоколу уповно-
важеними на те суб’єктами з додатками та/або на носіях 
інформації  шляхом  застосування  відповідних  технічних 
засобів.  Протокол  повинен  відповідати  вимогам,  закрі-
пленим в ст.ст. 103–107, 252, 265 (у разі зняття інформації 
з  електронних  інформаційних  систем  і  телекомунікацій-
них мереж)  і 273 КПК України. Факт наявності додатків 
і  їх точний перелік зазначається в протоколі, а вони самі 
повинні бути належним чином упаковані й засвідчені під-
писами осіб, що проводили негласну слідчу (розшукову) 
дію [8, с. 82–83].

Негласна  дія  може  проводитись  і  в  декілька  етапів 
у різний час, у різних місцях і з можливістю залучення на 
кожному етапі різних суб’єктів. Тоді складаються декілька 
протоколів  за  загальними  правилами,  але  дозволу  слід-
чого судді у формі ухвали на проведення кожного етапу 
не потрібно.

Основним  суб’єктом  складання  протоколу  є  слідчий, 
який  здійснює  досудове  розслідування,  відомості  про 
особу якого повинні згідно зі ст. 104 КПК України місти-
тись у протоколі. Також у протоколі повинні бути зазна-
чені дані про осіб, які були залучені слідчим на час про-
ведення негласної слідчої (розшукової) дії.  

Протокол також може бути складений уповноваженим 
на  проведення  негласної  дії  працівником  оперативного 
підрозділу, який має повноваження   слідчого на час їх про-
ведення. У випадку залучення до здійснення негласної дії 
декількох  оперативних  підрозділів  відповідна  процедура 
покладається  на  підрозділ,  що  визначений  керівником 
органу досудового розслідування як основний,  і відпові-
дальність буде нести особа, якій це було доручено слідчим 
та/або прокурором.

Протокол  про  хід  і  результати  проведення  негласної 
слідчої  (розшукової)  дії  протягом  24  годин  передається 
прокурору.  Причому  виготовлення  як  його  копій,  так 
і копій додатків не допускається, лише на підставі ухвали 
слідчого судді [9, с. 263].

У  випадках  виявлення  ознак  іншого  кримінального 
правопорушення  в  ході  проведення  негласної  слідчої  дії 
слідчий  чи  уповноважений  працівник  оперативного  під-
розділу  протягом  24  годин  повинні  скласти  й  передати 
прокурору відповідний протокол.

Іншим  методом  фіксації  ходу  проведення  негласної 
слідчої (розшукової) дії є застосування технічних засобів. 
Таке рішення  згідно  зі  ст.ст.  107, 110 КПК України при-
ймається  у  формі  постанови  особою,  яка  уповноважена 
на  її  проведення,  водночас обов’язково  вказуються  іден-
тифікувальні ознаки технічних засобів, що застосовувати-
муться [10, с. 112]. 

До  проведення  негласних  слідчих  (розшукових)  дій 
може бути залучений спеціаліст як для фіксації виявлених 
доказів,  так  і  безпосередньо  для  їх  виявлення  у  зв’язку 
з наявністю в нього необхідних для цього навичок і знань, 
якими не володіє слідчий [10, с. 113].

Варто також звернути особливу увагу на те, що будь-яка 
інформація щодо проведення негласної слідчої (розшуко-
вої) дії, розголошення якої несе загрозу національній без-
пеці, підлягає засекречуванню шляхом надання  їй грифу 
секретності слідчим, прокурором, співробітником опера-
тивного підрозділу, слідчим суддею. Забезпечення дотри-
мання режиму секретності покладається на суб’єктів, які 
проводять  негласну  слідчу  (розшукову)  дію й  у  випадку 
порушення такого режиму несуть відповідальність згідно 
з Законом України «Про держану таємницю».

По завершенню негласної слідчої (розшукової) дії про-
курор або за його дорученням слідчий зобов’язані в пись-
мовому порядку протягом 12 місяців  з дня її припинення, 
але не пізніше звернення до суду з обвинувальним  актом, 
повідомити  особу,  яка  від  цього  зазнала  обмежень  своїх 
конституційних  прав  і  свобод,  а  також  підозрюваного 
і його захисника про факт існування таких  обмежень.

Доречно  зазначити,  що  вказаний  інститут  є  широко 
застосованим у багатьох державах світу, в яких суб’єктом 
здійснення  як  оперативно-розшукової  діяльності,  так 
і досудового розслідування, виступає одна особа – співро-
бітник поліції, детектив тощо [11, с. 35].

Для  найменування  прихованих,  таємних,  негласних 
заходів,  що  здійснюються  уповноваженими  суб’єктами 
з метою отримання важливих для провадження відомос-
тей,  у  деяких  державах,  зокрема  у Франції,  США, ФРН 
та інших, застосовується термін «негласне розслідування» 
[11, с. 36]. 

Основні види негласних слідчих (розшукових) дій згідно 
з  кримінально-процесуальним  законодавством  Франції, 
Німеччини,  Іспанії  є  такими:  1)  проникнення  у  публічно 
недоступні місця шляхом проведення обшуку транспортних 
засобів і приміщень, зняття інформації з електронних носіїв 
тощо;  2)  використання  конфіденційного  співробітництва, 
зокрема контролю за вчиненням злочину, залучення спеці-
альних служб; 3) спостереження за особою, приміщенням, 
автомобілем  тощо;  4)  втручання  в  приватне  спілкування, 
а саме здійснення контролю за каналами зв’язку та зняття 
з  них  інформації,  контроль  за  кореспонденцією,  перехо-
плення й перевірка повідомлень тощо [12, с. 203].

Варто наголосити, що питання втручання в приватне 
спілкування  й  забезпечення  конфіденційності  й  без-
пеки залучених до здійснення негласних слідчих дій осіб 
досить чітко регламентовані кримінально-процесуальним 
законодавством розвинених правових країн [12, с. 203].

Загалом  процедура  проведення  негласних  слідчих 
(розшукових)  дій  достатньо  чітко  врегульована  на  наці-
ональному  законодавчому  рівні,  проте,  як  свідчать  дані 
практики розкриття й розслідування злочинів, усе ж таки 
трапляються  суттєві  помилки  під  час  їх  проведення, що 
призводить  до  визнання  отриманих  доказів  недопусти-
мими. Доволі  часто помилки  виражаються  в  невідповід-
ності протоколу ходу проведення негласної дії та загаль-
ним  правилам  фіксації  кримінального  провадження, 
зокрема  це  такі  помилки:  1)  складання  протоколу  про 
результати  негласної  слідчої  дії  без  фіксування  її  ходу; 
2) складання й підписання протоколу не уповноваженою 
на  те  особою,  зокрема  керівником  оперативного  під-
розділу,  що  безпосередньо  не  брав  участь  у  проведенні 
негласної  слідчої  (розшукової)  дії;  3)  не  проведення 
належного  опису  й  упакування  речей  і  документів,  що 
мають значення для перевірки проведення негласних слід-
чих  (розшукових)  дій;  4)  порушення  строків  передання 
протоколу про хід і результати таких дій прокурору, а саме 
впродовж  24  годин;  5)  не  зазначення  в  протоколі  залу-
чених  як  спеціалістів  співробітників  інших  підрозділів 
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під час проведення негласних слідчих  (розшукових) дій;  
6)  не  зазначення  в  протоколі  анкетних  даних  учасників; 
7)  розбіжності  між  фактичними  часом  і  місцем  прове-
дення негласних слідчих (розшукових) дій і даними, вка-
заними в протоколі; 8) невідповідність інформації на мате-
ріальних носіях даним, указаним у протоколі тощо [13].

Виникнення  проблеми  використання  результатів 
негласних  слідчих  (розшукових)  дій  можливе  також 
у разі прийняття рішення щодо перекваліфікації злочину 
з  тяжкого на  особливо  тяжкий. У цьому  випадку проку-
рор повинен довести під час судового розгляду наявність 
законних підстав для їх використання. В іншому випадку 
існує ймовірність визнання доказів недопустимими.

Іноді  виникають  питання,  пов’язані  з  відсутністю  на 
практиці  дозволу  слідчого  судді  у формі  ухвали на про-
ведення  негласної  слідчої  (розшукової)  дії  у  матеріалах 
справи, що своєю чергою обмежує право особи на захист. 
Адже  така  ухвала  є  основною  підставою  застосування 
негласних слідчих (розшукових) дій [14].

Також проблемним питанням є проведення негласної 
слідчої  (розшукової) дії у формі контролю за вчиненням 
злочину. Адже особи, щодо яких вона проводилася, звер-
таючись до суду зі скаргою, стверджують, що з боку пра-
цівників правоохоронних органів чи залучених ними осіб 
мала місце провокація, про факт  існування якої свідчить 
практика як українських судів,  так  і Європейського суду 
з прав людини (далі – ЄСПЛ) [15, 91–92]. 

Висновки. Підсумовуючи викладене вище, можна зро-
бити певні висновки.

1.  Негласні  слідчі  (розшукові)  дії  є  різновидом  слід-
чих  дій  і  дієвим  інструментом  отримання  важливих  для 
кримінального  провадження  відомостей  і  здійснюються 
уповноваженими  на  їх  проведення  суб’єктами  цілком 
таємно із застосуванням спеціальних технічних засобів.  

2.  Порядок  прийняття  рішення  (отримання  дозволу) 
та  безпосередньо проведення повинні  відповідати  вимо-
гам  кримінально-процесуального  законодавства  з  метою 
подальшого використання їх результатів для доказування 
в кримінальному провадженні.

3.  Врахування  міжнародних  тенденцій  і  стандартів 
є важливим елементом розбудови правової й демократичної 
держави, зокрема це стосується й кримінально-процесуаль-
ного  права.  Досвід  таких  країн,  як  Франція,  Німеччина, 
США  та  інших,  свідчить  про  дієвість  негласних  слідчих 
(розшукових)  дій  для  викриття  й  розслідування  тяжких 
та особливо тяжких злочинів і запобігання їх учиненню.

4.  Попри, здавалося б, достатньо чітку регламентацію 
порядку проведення негласних слідчих (розшукових) дій, 
національна судова практика й практика ЄСПЛ свідчить, 
що  досить  часто  виникають  проблеми  щодо  викорис-
тання результатів їх проведення. Як правило, це пов’язано 
з  порушенням процесуальної форми,  порядку  складання 
протоколу  їх  ходу  й  отриманих  результатів,  відсутністю 
відповідного дозволу на їх проведення, а також з прогали-
нами і неточностями, які вимагають додаткового врегулю-
вання,  зокрема в питанні ознайомлення  сторони  захисту 
з ухвалою слідчого суді про дозвіл на проведення неглас-
них слідчих (розшукових) дій.
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КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СПОСОБІВ УЧИНЕННЯ ПІДКУПУ ВИБОРЦІВ

FORENSIC ANALYSIS OF THE METHODS OF COMMITTING BRIBERY OF VOTERS

Кубарєва О.В.,
кандидат юридичних наук,

старший викладач кафедри кримінального процесу
Національної академії внутрішніх справ

У статті на підставі вивчення слідчої й судової практики проаналізовано способи підкупу виборців під час електоральних процесів з 
метою формування криміналістичних знань про такий вид злочину, які можуть використовуватися в кримінальному провадженні.

Сформульовано власний науковий підхід до визначення змісту цього елементу криміналістичної характеристики вказаного виду 
злочину. Автором визначено спосіб здійснення підкупу виборців як структуровану систему взаємопов’язаних дій, направлених на пере-
шкоджання вільного формування й вираження думки виборців шляхом скуповування їхніх голосів з метою впливу на фактичні результати 
волевиявлення громадян.

З’ясовано, що законодавець розрізняє два види підкупу залежно від того, кому спрямовано надання неправомірної вигоди, і вста-
новлює різні види відповідальності за його вчинення: 1) прямий підкуп – це безпосереднє надання матеріальної вигоди виборцю (гроші, 
товари, послуги тощо); 2) непрямий підкуп, коли вигода надається підприємству, установі чи організації. У статті пропонується сфокусу-
вати увагу на способах саме прямого підкупу виборців.

Запропоновано власне бачення структури способу підкупу виборців, яка передбачає складний алгоритм послідовних дій, що базується 
на відносинах підпорядкування й координації між її учасниками, і поетапно включає дії з пошуку потенційних виборців, які готові «продава-
ти» свої голоси в обмін на отримання матеріальної вигоди, та передавання неправомірної вигоди за вчинення або невчинення будь-яких дій, 
пов’язаних з безпосередньою реалізацією виборчого права. З’ясовано, що факти підкупу виборців ретельно приховуються зацікавленими 
особами. З метою маскування ознак цього кримінального правопорушення використовують можливості мережі Інтернет, банківські платіжні 
системи, які приваблюють відносною легкістю розрахунків і можливістю швидкого й безперешкодного переведення коштів.

У статті детально досліджено технологію підкупу виборців, відому під назвою «сітка підкупу». Визначено, що «сітка підкупу» ґрун-
тується на принципах субординації й координації та являє собою системну й скоординовану роботу щодо побудови піраміди фінансово 
зацікавлених осіб (агітаторів), яка відповідно забезпечує голосування сотні й тисячі осіб (виборців) на платній основі за одного з канди-
датів на виборну посаду.

Ключові слова: вибори, виборчий процес, голосування, злочинна діяльність, механізм учинення злочину, підкуп виборців, спосіб 
учинення злочину.

In scientific article on the basis of the study of the investigative and the judicial practice the author analyzes the methods of bribery of voters 
during electoral processes with the aim of forming forensic knowledge about this type of crime, which can be used in criminal proceedings.

The author has formulated his own scientific approach to determining the content of this element of the forensic characteristic of the crime. 
The author defines method to commit bribery of voters as a structured system of interrelated activities aimed at obstructing the free formation and 
expression of voters thinks by buying their votes to influence actual results of elections.

It is established that the legislator distinguishes between two types of bribery of voters and defines different types of responsibility for 
committing: direct – is a direct provision of material benefits to the voter (money, goods, services, etc.); indirect – benefits to an enterprise, 
institution or organization. The article deals with the methods of direct bribery of voters.

We propose our own vision of the structure of method of voter bribery, which involves a complex sequential algorithm based on subordination 
relations and coordination between its participants, and gradually includes actions to: find potential voters who are willing to “sell” their votes in 
exchange for material gain; the transfer of any wrongful benefit for committing or failing to take any action related to the direct exercise of the 
right to vote. It is found that the facts of voter bribery are carefully concealed by interested persons. In order to mask the signs of this criminal 
offense, they use the capabilities of the Internet, bank payment systems, which attract by relative ease of payments and the ability to transfer 
funds quickly and without interruption.

The article explores the technology of voter bribery known as the “bribe network”. It is determined that the “bribe network” is based on the 
principles of subordination and represents systematic and coordinated work on the construction of a pyramid of financially interested persons 
(agitators), which, accordingly, provides for the voting of hundreds and thousands of persons (voters) on a paid basis for one of the candidates 
to elected post.

Key words: elections, election process, voting, criminal activity, mechanism of committing a crime, bribery of voters, method of committing 
a crime.

Постановка проблеми. Злочинна  діяльність  продо-
вжує інтегруватися до електоральних процесів і є одним із 
чинників, що призводять до нівелювання демократії в кра-
їні. Крім того злочинність показує свою здатність рефлек-
сувати  на  вдосконалення  виборчої  системи й модерніза-
цію виборчих процедур шляхом пошуку нових способів, 
форм і методів втручання у виборчий процес. Як показує 
практика проведення виборів в Україні на різних рівнях, 
основою всіх найвпливовіших  і масштабних технологій, 
направлених  на  фальсифікацію  результатів  голосування, 
був і залишається підкуп, який, починаючи з підкупу кан-
дидата з метою схиляння його до відмови від балотування 
й  закінчуючи  підкупом  виборців,  пронизує  всі  етапи 
виборчого процесу.

Офіційна статистика не дає об’єктивного уявлення про 
масштаби злочинності в цій сфері та її загальний рівень. 
Слідча практика під час чергових виборів фіксує випадки 
масового підкупу виборців на користь певного кандидата 

на  виборну  посаду.  Водночас  судова  практика,  на  жаль, 
свідчить  про  поодинокі  випадки  притягнення  осіб  до 
кримінальної відповідальності  за вчинення аналізованих 
кримінальних  правопорушень.  З  цієї  тези  випливає,  що 
значна частина злочинців залишається поза межами кри-
мінально-правового впливу.

Класичний  підкуп  виборців  уже  став  традицією  під 
час чергових виборів. Разом із тим останні президентські 
й парламентські  вибори  засвідчили більш активне  вико-
ристання новітніх форм підкупу, зокрема з використанням 
сучасних  комунікаційних  технологій,  а  саме  соціальних 
мереж, месенджерів й Інтернету загалом.

У  положеннях  кримінального  законодавства  України 
визначено  такі  дії  як  злочин,  передбачений  ст.  160 Кри-
мінального  кодексу  України.  Законодавець  залежно  від 
того,  кому  спрямовано  надання  неправомірної  вигоди, 
розрізняє два види підкупу й установлює різні види відпо-
відальності за його вчинення: 1) прямий – це безпосереднє 
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надання  матеріальної  вигоди  виборцю  (гроші,  товари, 
послуги тощо); 2) непрямий – коли вигода надається під-
приємству, установі чи організації.

Мета статті.  Для  цілей  дослідження  пропонується 
сфокусувати  увагу  на  способах  саме  прямого  підкупу 
виборців, оскільки їх масове застосування під час вибор-
чих процесів обумовлює потребу формування системних 
криміналістичних знань про аналізовані кримінальні пра-
вопорушення, які можуть використовуватися в криміналь-
ному провадженні.

Аналіз останніх статей і публікацій.  У  контек-
сті  досліджуваного  питання,  на  нашу  думку,  доцільно 
назвати  публікації  науковців,  у  яких  розглянуто  окремі 
кримінально-правові аспекти протидії кримінальним пра-
вопорушенням, пов’язаним з підкупом виборців. Цю про-
блему вивчали П.П. Андрушко, І.Г. Антіпов, Д.О. Колодін, 
М.І. Мельник,  С.А. Мягков, Н.М. Парасюк, М.І.  Хавро-
нюк, О.Ю. Юрченко, С.В. Якимова та інші.

Наукові дослідження щодо криміналістичної характе-
ристики  підкупу  виборців  майже  відсутні,  натомість  ця 
проблематика  активно  висвітлюється  в  засобах  масової 
інформації й глобальній мережі Інтернет, а також публіка-
ціях, аналітичних звітах громадських об’єднань («Опора», 
Комітет виборців України та інші).

Виклад основного матеріалу. Центральний момент 
у  генезисі  злочинної  поведінки,  як  слушно  зазначає 
І.І. Гора, – спосіб. Саме спосіб учинення злочину є тією 
головною  якісною  характеристикою  діяльності  зло-
чинця, яка найтісніше взаємопов’язана з властивостями 
інших елементів злочинної події [1, с. 36]. С.М. Зав’ялов, 
розглядаючи  спосіб  учинення  злочину  як  елемент  зло-
чинної  діяльності,  зазначає,  що  спосіб  учинення  зло-
чину – не просто сума або якийсь комплекс поведінкових 
актів, а цілісна структура поведінки, що є певною систе-
мою. Як і будь-яка система, що має певну структуру, спо-
сіб  учинення  злочину  утворюється  з  взаємопов’язаних 
елементів,  актів  поведінки,  спрямованих  на  підготовку, 
вчинення й приховування злочину. Ці акти поведінки (дії, 
операції,  прийоми)  сполучаються  за  певною  ієрархією 
й  субординацією  як  частини  цілеспрямованої  вольової 
діяльності [2, с. 7].

Поділяючи  погляди  науковців,  зазначимо,  що  спо-
сіб  учинення  підкупу  виборців,  на  наше  переконання, 
охоплює  структуровану  систему  взаємопов’язаних  дій, 
направлених  на  перешкоджання  вільного  формування 
й вираження думок виборців шляхом скуповування їхніх 
голосів з метою впливу на фактичні результати волевияв-
лення громадян.

Вивчаючи  електоральну  практику  через  діяльність 
журналістів,  громадських  організацій  і  передусім  пра-
воохоронних  і  судових органів, ми дійшли висновку, що 
досліджувана  злочинна діяльність має масовий характер 
й охоплює такі послідовні дії:

– пошук потенційних виборців, які готові «продавати» 
свої голоси в обмін на отримання матеріальної вигоди;

– передавання неправомірної вигоди за вчинення або 
невчинення  будь-яких  дій,  пов’язаних  з  безпосередньою 
реалізацією виборчого права.

Розкриваючи зміст пошуку виборців з метою підкупу, 
слід зазначити, що практика фіксує використання певних 
схем.

Схема  1  передбачає  пошук  виборців  через  активних 
членів суспільства, які обізнані щодо жителів певної міс-
цевості  й  користуються  довірою  в  певному  суспільному 
середовищі.  Таких  осіб  підшукують  серед  соціально 
незабезпечених верств населення, які у зв’язку з тяжким 
матеріальним  становищем погоджуються  на  пропозицію 
таким чином  заробити  трохи  грошей,  – у  студентському 
середовищі, серед осіб похилого віку (пенсіонерів), осіб, 
що перебувають у відпустці з догляду за дитиною, у сіль-
ській  місцевості  тощо.  І  така  особа-посередник  безпо-

середньо  буде  комунікувати  з  виборцями,  здійснюючи 
пропозиції,  обіцянки  й  надання  останнім  неправомірної 
вигоди  за  голосування  на  користь  потрібного  кандидата 
(політичної партії).

Такий спосіб підкупу, на думку О. Айвазовської, є під-
килимною  технологією,  яка  ніколи  не  виходить  назовні. 
Тому що підкуп здійснюється не публічно, а серед малих 
соціальних груп. Тобто малих груп, які працюють разом, 
які  є  родичами,  друзями,  знайомими.  Тобто  особи,  які 
в разі виникнення ситуації, коли до них прийдуть з право-
охоронних органів збирати інформацію про те, хто пропо-
нував купити, ніколи не здадуть свою близьку людину – 
людину, з якою навчаються, працюють, живуть чи мають 
тривалий досвід спілкування [3].

Схема 2 з метою залучення якомога більшої кількості 
виборців здійснюється шляхом:

– віртуальної передвиборчої торгівлі в інтернет-мережі 
через програми Viber, WhatsApp;

– застосування анонімних телефонних дзвінків з про-
позицією  отримання  неправомірної  вигоди  в  обмін  на 
голосування за одного з кандидатів на виборну посаду;

–  розповсюдження  листівок  з  обіцянкою  надання 
неправомірної вигоди (наприклад, списати борги за кому-
нальні послуги в разі голосування за одного з кандидатів 
тощо).

Переконавши  виборців  в  один  із  наведених  способів 
змінити своє волевиявлення на виборах, злочинці, як пра-
вило, передають виборцю неправомірну вигоду у вигляді 
так  званих  «продуктових  наборів»,  конвертів  з  певною 
сумою грошей, переказують кошти на банківську картку 
у два (або більше) етапи:

1) напередодні голосування, за 1-2 дні або в день вибо-
рів віддають частину матеріальної винагороди;

2)  після  здійснення  волевиявлення  й  пред’явлення 
доказу  щодо  голосування  на  користь  бажаного  канди-
дата віддають решту грошей. Таким доказом, як правило, 
є фотофіксація  за допомогою засобів мобільного  зв’язку 
паспорта й виборчого бюлетеня з позначкою проти номера 
кандидата, що пересилається за допомогою месенджерів.

Окремої  уваги  заслуговують  факти  ретельного  при-
ховування  підкупу  виборців  зацікавленими  особами. 
Останніми роками з метою маскування ознак цього кримі-
нального правопорушення використовуються можливості 
мережі Інтернет. Нерідко правопорушники обирають бан-
ківські  платіжні  системи,  які  приваблюють  відносною 
легкістю розрахунків  і можливістю швидкого й безпере-
шкодного переведення коштів.

Поширеними  є  також  ситуації,  коли  підкуп  виборців 
приховують  видимістю  цивільно-правових  угод.  Інколи 
з виборцем, чий голос мають намір купити, «укладають» 
«договори»,  «угоди»  з  зазначенням  паспортних  даних 
і  підписів  виборців  або навіть  відбирають  розписки про 
зобов’язання  проголосувати  за  окремого  кандидата  на 
виборах, кандидатів від політичної партії, місцевої орга-
нізації політичної партії.

Практиці  відомі  такі  завуальовані  способи  підкупу 
виборців, як укладання між ними й конкретним кандида-
том на виборну посаду так званої «Угоди про підтримку 
програми кандидата», підписання виборцями «Листа гро-
мадської  підтримки  кандидата»,  в  бланках  яких  кожен 
виборець вписує свої прізвище, ім’я та по батькові, зазна-
чає домашню адресу й підписується в тому, що він гото-
вий голосувати за зазначеного в угоді чи листі кандидата. 
Одночасно  з  підписанням  такого  «документа»  виборець 
отримує  так  звану  «соціальну  картку»  з  певною  сумою, 
яку можна отримати в банкоматі через 10 днів після під-
ведення результатів виборів. Це може бути також пласти-
кова картка для отримання знижок на придбання товарів 
в певному магазині – знову ж таки після виборів. Як пра-
вило, зазначені картки надаються виборцю не безпосеред-
ньо від відповідного кандидата, а створеними спеціально 
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для  цього  «благодійними  фондами».  Наприклад,  на  міс-
цевих виборах 2015 р. у Луганській області з метою під-
купу використовувалася «соціальна картка» Благодійного 
фонду «Наш Край» [4, с. 98].

Останніми роками типовою стає найбільш небезпечна 
масштабна  технологія  підкупу  виборців,  що  відома  під 
назвою «сітка  підкупу».  «Сітка»  як  технологія  підкупу 
виборців з’явилась у 2015 р. під час парламентських вибо-
рів і передбачала піраміду фінансово мотивованих агітато-
рів, які самі голосують за кандидата й залучають до голо-
сування за нього інших виборців на платній основі [5].

«Сітка підкупу» ґрунтується на принципах субордина-
ції й підпорядкування та являє собою системну й скоор-
диновану роботу з побудови піраміди фінансово зацікав-
лених осіб (агітаторів), яка забезпечує голосування сотні 
й тисячі осіб (виборців) на платній основі за одного з кан-
дидатів на виборну посаду. Небезпека такої розгалуженої 
схеми підкупу полягає в тому, що ця організована система 
здійснює  тотальне  скуповування  голосів  виборців,  чим 
суттєво впливає на реальну картину результатів реалізації 
активного виборчого права.

Така  розгалужена  мережа  підкупу  передбачає  склад-
ний алгоритм послідовних дій.

По-перше, відбувається процес підготовки незаконної 
технології  підкупу  виборців,  що  зазвичай  починається 
ще до офіційного старту виборчого процесу й передбачає 
створення  злочинної  організації,  керівник  якої  з  метою 
реалізації масштабного підкупу виборців у регіонах Укра-
їни  створює мережу  за  принципом «піраміди»:  керівник 
штабу  виборчого  округу  –  керівник  сектору  –  старший 
виборчої дільниці – спостерігач – агітатор – прихильник 
(фактично виборець) [6]. Керівник злочинної організації, 
контролює діяльність з підкупу виборців, а всі інші учас-
ники  злочинної  організації  відповідно  до  свого  напряму 
роботи  (проведення  агітації,  формування  списків  вибор-
ців,  розподіл  коштів  за  голоси  виборців,  виплата  вибор-
цям обіцяних коштів тощо) планують і координують свої 
дії з метою скуповування голосів виборців і фальсифікації 
результатів виборів.

По-друге,  штабами  кандидатів  формуються  списків 
виборців з анкетними даними й даними щодо політичних 
симпатій.  З  цією  метою  зокрема  використовуються  такі 
схеми:

–  складання  списків  під  час  опитувань,  анкетувань 
виборців особами під виглядом інтерв’юерів або волонте-
рів громадських організацій чи благодійних фондів;

– формування списків маскується під збір підписів про 
євроінтеграцію, під соціологічні дослідження тощо;

– долучення до формування списків громадян, з якими 
домовляються  про  голосування  за  певного  кандидата, 
голів сільських рад й осіб, які користуються авторитетом 
серед місцевого населення;

– залучення до формування списків виборців суб’єктів 
виборчого процесу – спостерігачів, членів виборчих комі-
сій та  інших. Так, у Луганській області на дільниці спо-
стерігачка від одного з кандидатів у коридорі, що веде до 
приміщення виборчої дільниці, складала список виборців 
на отримання в майбутньому безкоштовних окулярів від 
кандидата [7].

По-третє,  здійснюється  залучення  агітаторів, метою 
якого  є  відбір  довірених  осіб  для  будування  «сітки  під-
купу».  Агітаторами,  як  правило,  є  люди  «з  місцевих», 
яких характеризують три ознаки: відносна свобода розпо-
ряджатися своїм часом; пошук різноманітних підробітків 
і халтур; комунікабельність [8].

«Вербування» агітаторів здійснюється серед працівни-
ків бюджетної  сфери, місцевих жителів, по оголошенню 
за 3-4 місяці до  голосування. Агітаторів  зазвичай  збира-
ють представники одного  з  кандидатів  у Будинках  куль-
тури та  інших комунальних установах, де проводять агі-

тацію  за  окремого  кандидата на  виборах,  кандидатів  від 
політичної  партії,  місцевої  організації  політичної  партії. 
Така  агітація  супроводжується  роздаванням  агітаційних 
матеріалів  у  вигляді  листівок,  газет,  календарів  і  демон-
страцією фільмів про досягнення певного кандидата.

Як свідчить практика, набір таких агітаторів для під-
купу  виборців  вуалюється  під  агітацію  за  одного  з  кан-
дидатів  через  підписання  цивільно-правового  договору 
та ще низки суміжних документів. Більш того, у цивільно-
правовій  угоді  зазначається, що розрахунок  з  агітатором 
відбувається  саме  за  агітаційну  діяльність  і  залучення 
нових  прихильників  і  відповідно  нових  агітаторів,  але 
в жодному разі не  за  голос. Тому  з юридичного погляду 
наявні  недоліки  функціонування  виборчого  механізму 
й неузгодженість виборчого законодавства дають можли-
вість створення «подушки безпеки» для ухилення від кри-
мінальної відповідальності.

По-четверте, відбувається  залучення  агітаторами 
виборців  до  голосування  за  «потрібного»  кандидата  на 
платній основі. Способами залучення виборців є:

– обхід будинків (квартир), де потенційним виборцям 
пропонується проголосувати на виборах за певного канди-
дата на виборах, кандидатів від політичної партії, місцевої 
організації  політичної  партії  та  роз’яснюється, що  вони, 
в разі прийняття такої пропозиції, отримають матеріальну 
винагороду, закликають зробити в день виборів фото свого 
бюлетеня  з  «галочкою» навпроти  конкретного прізвища. 
Обхід виборців здійснюється відповідно до вже сформо-
ваних виборчим штабом списків адрес виборців, які вже 
виявили бажання голосувати за «потрібного» кандидата.

– пошук виборців  з метою підкупу у визначені вище 
способи, що супроводжується формуванням відповідних 
списків  (віртуальна  передвиборча  торгівля,  здійснення 
анонімних  телефонних  дзвінків,  розповсюдження  лис-
тівок  з  із  пропозицією  отримання  неправомірної  вигоди 
в обмін на голосування за одного з кандидатів на виборну 
посаду).

По-п’яте, відбувається  виплата-розрахунок  грошо-
вих коштів довіреним особам, які здійснювали агітацію 
на користь окремого кандидата на виборах, кандидатів 
від  політичної  партії,  місцевої  організації  політичної 
партії, які своєю чергою за тиждень до виборів почина-
ють розносити кошти в кожне домоволодіння (згідно зі 
списками).

Підсумовуючи, слід  констатувати,  що  кримінальні 
правопорушення  щодо  підкупу  виборців  характеризу-
ються  значною  суспільною  небезпекою,  оскільки  вони 
порушують  демократичні  принципи  виборів  у  виборчих 
перегонах, посягають на сталий розвиток демократичних 
виборчих  процесів,  тим  самим  перешкоджаючи  набли-
женню  України  до  демократичних  зразків  розвинених 
країн  Заходу.  Разом  із  тим  зазначене  явище,  виходячи 
з масштабів його розповсюдження й чинників існування, 
не може бути пізнане виключно за допомогою точних ста-
тистичних показників, оскільки останні не відображають 
реальний стан справ.

Відповідно  до  виборчої  практики  способи  підкупу 
виборців  різноманітні  й мають  свою  специфіку. Кожний 
спосіб  реалізується  з  урахуванням  виду  виборів,  виду 
виборчої  системи,  стадії  виборчого  процесу,  конкретної 
ситуації  підкупу,  характеру  неправомірної  вигоди  тощо. 
В окремих випадках злочинцями застосовуються різнома-
нітні комбінації декількох способів.

Насамкінець  варто  зазначити,  що  наведені  в  статті 
схеми підкупу виборців не відображають вичерпний пере-
лік усіх можливих способів перешкоджання вільного фор-
мування й вираження думки виборців, оскільки у площині 
нестабільного  національного  законодавства  з’являються 
нові механізми (типології) цієї діяльності, які потребують 
подальшого наукового осмислення.
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ПОРІВНЯННЯ ІНСТИТУТУ ПРИСЯЖНИХ В ІНОЗЕМНИХ КРАЇНАХ

COMPARISON OF JURY INSTITUTE IN FOREIGN COUNTRIES
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студентка Інституту прокуратури та кримінальної юстиції

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

У статті проаналізовано особливості інституту присяжних в іноземних країнах. Розкрито недоліки інституту присяжних в Україні, які 
викликають проблеми на практиці. Піднято проблему фактичної підконтрольності присяжних голові суду, що свідчить про ризик перетво-
рення суду присяжних на суто формальний інститут без реальних важелів впливу на прийняття рішень. У статті охарактеризовано також 
англо-американську (класичну) й континентальну (європейську) моделі присяжних суддів і здійснено їх порівняння за такими критеріями, 
як процедура формування списків присяжних, судовий розгляд справи за участю присяжних, особливості постановлення рішення про 
визнання винуватості (невинуватості) особи у вчиненні злочину. Зокрема в статті детально описано порядок формування списків при-
сяжних у таких країнах, як Казахстан, Україна, США, Велика Британія. Розкрито процедуру прийняття рішення про визнання винуватості 
(невинуватості) особи у вчиненні злочину в таких країнах, як Франція, Данія, Норвегія, Казахстан. Також в статті описано особливості 
винесення вироку присяжними суддями в Австрії, Данії, Казахстані й Норвегії.

У статті наголошено на тому, що в англо-американській (класичній) моделі присяжні засідателі заздалегідь не знайомі з матеріалами 
справи, вони виконують роль спостерігачів і самостійно, без участі професійного судді приймають рішення щодо винуватості підсудного 
й виносять вердикт, а в континентальній (європейській) моделі колегія з-поміж професійних суддів і представників народу всі питання, які 
пов’язані з розглядом справи (в тому числі дослідження доказів) і постановленням вироку, вирішують спільно.

На основі здійсненого аналізу досвіду інших країн запропоновано вдосконалити інститут присяжних в Україні й започаткувати 
нові концепції формування демократичного судочинства; розширити перелік осіб, які не можуть бути присяжними; більш детально 
врегулювати процедуру формування списків присяжних, судовий розгляд справи за участю присяжних, особливості постановлення 
рішення про визнання винуватості (невинуватості) особи у вчиненні злочину, а найважливіше – забезпечити незалежність присяжних 
від професійних суддів, аби запобігти ризику перетворення суду присяжних на суто формальний інститут без реальних важелів впливу 
на прийняття рішень.

Ключові слова: інститут присяжних, народні засідателі, професійні судді, шефени, присяжні, суд.

This article analyzes the features of a jury institute in foreign countries. The disadvantages of the jury institute in Ukraine, which cause 
problems in practice, are revealed. The problem of the actual control of the jury by the presiding judge was raised, which testifies to the risk 
of turning the jury into a purely formal institution without real leverage to influence the decision making. This article also describes the Anglo-
American (classical) and continental (European) jury models and compares them by such criteria as: the procedure for drawing up jury lists, the 
trial of the case with the participation of the jury, the peculiarities of the decision to admit the guilt (innocence) of a person to commit a crime. 
In particular, the article describes in detail the procedure for forming jury lists in countries such as Kazakhstan, Ukraine, USA, and the United 
Kingdom. The procedure for deciding to plead guilty (guilty) to a person in a country such as France, Denmark, Norway, Kazakhstan. The article 
also describes the peculiarities of sentencing by jurors in Austria, Denmark, Kazakhstan and Norway.

This scholarly article emphasizes that in the Anglo-American (classical) model, jurors are unfamiliar with the case file, they act as observers 
and independently, without the involvement of a professional judge, decide the defendant's guilt and make verdicts. The (European) collegial 
panel of professional judges and representatives of the people deals with all issues related to the trial (including examination of evidence) and 
sentencing jointly.

Based on the analysis of the experience of foreign countries, it is proposed to improve the jury institute in Ukraine and to initiate new concepts 
in the formation of democratic justice; expand the list of non-jurors; to regulate in more detail the procedure for establishing the jury lists, the trial of 
the case with the participation of the jury, the peculiarities of deciding the guilty (innocence) of a person to commit a crime, and most importantly – 
to ensure the jury's independence from professional judges without the risk of conversion real leverage to influence decision making. 

Key words: jury institute, people’s assessors, professional judges, chiefs, jurors, court.

Постановка проблеми й актуальність теми. Нині 
модель  суду  присяжних,  яка  запроваджена  в  Україні, 
викликає  чимало  суперечностей  у  юридичній  науці,  а 
також має  безліч  недоліків,  які  створюють  проблеми  на 
практиці. Насамперед це пов’язано з тим, що в Україні цей 
інститут виник не так давно, і він не набув ще широкого 
практичного  застосування.  Відповідно  виникає  необхід-
ність  удосконалення  й  підвищення  ефективності  інсти-
туту суду присяжних в Україні.

Стан опрацювання. Варто  вказати  на  той  факт,  що 
питанню  дослідження  інституту  присяжних  приділено 
значну  увагу  як  в  Україні,  так  і  в  інших  країнах.  Ана-
лізу проблем, пов’язаних з вивченням сутності інституту 
присяжних,  правового  статусу  присяжних,  присвячено 
роботи  таких  іноземних  і  вітчизняних  науковців-прав-
ників:  С. Оверчука,  Н.  Тонне, О.  Скрябіна, Ю. Лисюка, 
А. Бурого, Р. Грицаєнко та інших.

Метою  наукової  статті  є  здійснення  аналізу  інозем-
ного досвіду суду присяжних і надання пропозицій щодо 
вдосконалення інституту присяжних в Україні.

Виклад основного матеріалу.  Нині  інститут  суду 
присяжних  ефективно  функціонує  в  багатьох  країнах 
світу. Однак в Україні він є порівняно новим і не перед-
бачає  достатнього  правового  врегулювання,  що  певною 

мірою  спричинює  його  неефективність.  У  юридичній 
науці  звертають  увагу  на  недосконалість  чинного  зако-
нодавства, зазначаючи, що незалежність присяжних ніве-
льована  ст.  391  Кримінального  процесуального  кодексу 
(далі  –  КПК)  України,  яка  визначила  порядок  наради 
й голосування в суді присяжних, встановивши фактично 
підконтрольність  присяжних  голові  суду  [1],  у  зв’язку 
з чим «існує ризик перетворення суду присяжних на суто 
формальний  інститут  без  реальних  важелів  впливу  на 
прийняття рішень» [2, с. 45]. Здійснивши аналіз положень 
ст. ст. 383 та 391 КПК України, Ю.В. Лисюк зазначив, що 
«...професійний суддя має повне право впливати на думку 
й рішення присяжних» [3, с. 203]. З огляду на це спільна 
колегія професійних суддів і присяжних, яка передбачена 
чинним законодавством України, доволі  гостро критику-
ється науковцями. Тому в цьому контексті  варто  зверну-
тися до досвіду інших країн.

У світовій юридичній практиці виділяють дві основні 
моделі суду присяжних – англо-американську (класичну) 
й  континентальну  (європейську).  Першу  модель  засто-
совують такі країни,  як Велика Британія, США, Канада, 
Бельгія та інші. Своєю чергою ця модель передбачає, що 
присяжні засідателі, які заздалегідь не знайомі з матеріа-
лами справи, виконують роль спостерігачів і самостійно, 
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без участі професійного  судді приймають рішення щодо 
винуватості  підсудного  й  виносять  вердикт.  Професій-
ний  суддя  своєю  чергою  вирішує  лише  правові  питання 
й  установлює  міру  покарання.  Другої  моделі  придержу-
ються такі країни, як Франція, Данія, Німеччина, Швеція, 
Україна та інші. Особливістю цієї моделі є те, що колегія 
з-поміж  професійних  суддів  і  представників  народу  всі 
питання,  які  пов’язані  з  розглядом  справи  (у  тому числі 
дослідження  доказів)  і  постановленням  вироку,  вирішу-
ють спільно. Непрофесійних суддів називають «шефени», 
що  з  німецької  перекладається  як  «член»,  «засідатель»; 
вони беруть участь у всіх стадіях процесу. На відміну від 
кандидатів у присяжні, яких обирають одноразово (англо-
американська  модель  суду  присяжних), шефени  викону-
ють свої повноваження протягом певного періоду часу.

Для  того  щоб  оцінити  основні  переваги  функціону-
вання  інституту  присяжних  в  цих  державах,  треба  пое-
тапно з’ясувати основоположні критерії: процедуру фор-
мування  списків  присяжних;  судовий  розгляд  справи  за 
участю  присяжних;  особливості  постановлення  рішення 
про  визнання  винуватості  (невинуватості)  особи  у  вчи-
ненні злочину.

Процедура формування визначає якість судового роз-
гляду за участю присяжних і досконалість судового про-
цесу. Першочерговою вимогою для представників народу, 
які  беруть  участь  у  судовому  процесі,  є  наявність  гро-
мадянства,  а  також  повна  правоздатність  і  дієздатність. 
Основою для набору кандидатів у присяжні є дані пере-
пису населення, списки виборців цієї території, інформа-
ція з довідників про жителів міста, телефонні довідники 
тощо,  де  судовий  чиновник  відповідно  до  свого  штату 
складає  й  комплектує  загальний  список  кандидатів  для 
кожного процесу з урахуванням того, що склад присяжних 
має бути представлений різними верствами населення.

Наприклад, у Великій Британії обов’язок формування 
загального  списку  кандидатів  покладено  на  шерифа, 
який  своєю  чергою  передає  їх  клерку,  де  той  обирає 
30–50  осіб  до  суду. У подальшому через жереб  вибира-
ють лише 12 присяжних. В Україні ж для  затвердження 
списку  присяжних  територіальне  управління Державної 
судової адміністрації України звертається з поданням до 
відповідних місцевих рад, які формують і затверджують 
його в кількості, зазначеній у поданні. У випадку непри-
йняття місцевою радою протягом двох місяців з моменту 
отримання  подання  рішення  про  затвердження  списку 
присяжних  територіальне  управління  Державної  судо-
вої  адміністрації  України  звертається  з  поданням  щодо 
затвердження  списку  присяжних  до  відповідної  облас-
ної ради. Список присяжних затверджується на три роки 
й  передається  до  відповідного  окружного  суду,  в  тому 
числі в електронній формі.

У Казахстані  кількість  кандидатів  у  присяжні  визна-
чає голова обласного суду, після чого спрямовує подання 
в обласний акімат, де шляхом випадкової вибірки відбира-
ється 25 кандидатів. У судовому засіданні беруть участь 
дев’ять засідателів і двоє запасних. Присяжним засідате-
лем може бути призначено кандидата, який досяг 25 років, 
не перебуває на обліку в наркологів у психдиспансері, не 
судимий, дієздатний. До списку кандидатів у присяжні не 
включаються судді, прокурори, військовослужбовці, пра-
цівники правоохоронних органів [4].

У США присяжні судді або обираються, або признача-
ються. У будь-якому випадку їхні кандидатури мають бути 
попередньо схвалені керівниками владної в штаті партії.

Судовий  розгляд  в  англо-американській  моделі  за 
участю суду присяжних проводиться у випадку, коли обви-
нувачений не визнає своєї вини. Своєю чергою присяжні 
засідателі, які заздалегідь не знайомі з матеріалами справи 
й  виконують  роль  спостерігачів,  самостійно,  без  участі 
професійного судді приймають рішення щодо винуватості 
особи. Для  держав  континентальної моделі  характерним 

є те, що вони прирівнюються за статусом до професійних 
суддів  і  вирішують  у  складі  єдиної  колегії  винуватість, 
кваліфікацію й покарання підсудного.

На  думку  Р.  Грицаєнко,  у  плані  винесення  рішення 
взірцем  континентальної  моделі  суду  присяжних  є  саме 
французька  модель.  Відповідно  до  ст.  356 КПК Франції 
суд  і журі  радяться,  потім  голосують письмово  за  допо-
могою  окремих  і  послідовних  бюлетенів  спочатку  сто-
совно  основного  факту,  потім  стосовно  обтяжувальних 
обставин, стосовно другорядних питань, стосовно право-
вих підстав звільнення або пом’якшення покарання. Тобто 
після колективного усного обговорення справи всі члени 
суду присяжних (як професійні, так і журі) приступають 
до  письмового,  таємного  й  індивідуального  голосування 
з огляду на своє внутрішнє переконання, як того вимагає 
закон.  Безумовно,  така  процедура  голосування  та  при-
йняття  рішення  більшою  мірою  сприяє  забезпеченню 
незалежності присяжних від професійних суддів [5].

У Данії розгляд справ у першій інстанції відбувається 
за участю 12 присяжних засідателів, які не лише виносять 
вердикт про винність особи, а й спільно із суддями визна-
чають покарання.

У Казахстані судді беруть участь в обговоренні рішення 
в нарадчій кімнаті спільно з присяжними. Рішення вино-
ситься більшістю голосів суддів і присяжних; для виправ-
дання  потрібно  6  і  більше  голосів;  покарання  понад 
15 років позбавлення волі призначається, якщо за рішення 
буде подано 8 голосів, а смертна кара передбачає одного-
лосне рішення [4].

У Норвегії кримінальні справи в першій інстанції роз-
глядаються судом провінції про злочини,  за які передба-
чено  покарання  більш  суворе,  ніж  5  років  позбавлення 
волі,  або  про  менш  тяжкий  злочин,  якщо  про  це  подає 
клопотання сторона обвинувачення. Слухання таких кри-
мінальних справ проводиться трьома професійними суд-
дями  та  журі  з  10  присяжних.  Для  винесення  вердикту 
потрібно спільне рішення щонайменше 7 присяжних [4].

Останнім  та  основним  критерієм  класифікації  інсти-
туту присяжних є винесення вироку. Для класичної моделі 
суду  присяжних  характерним  є  принцип  неможливості 
скасування вердикту присяжних, в тому числі й виправду-
вального. Такі  вердикти можуть  бути  як  вмотивованими, 
так  і  ні.  Зокрема  державам  англо-американської  моделі 
інституту  присяжних  притаманне  ухвалення  присяж-
ними невмотивованого вердикту. Для європейської моделі 
характерним є винесення вмотивованого вердикту. Проте 
вмотивований  вердикт  має  остаточну  перевагу,  оскільки 
право на справедливий суд вимагає, щоб вирок базувався 
на  об’єктивно  з’ясованих  обставинах,  які  підтверджено 
доказами, дослідженими під час розгляду справи й оціне-
ними судом. У ньому також повинні бути наведені належні 
й  достатні мотиви,  а  також підстави  його  ухвалення  для 
того, щоб обвинувачений та інші учасники судового про-
вадження могли зрозуміти суть винесеного вердикту й не 
піддавали сумнівам його обґрунтованість і справедливість.

До  прикладу,  порядок  винесення  вердикту  в  Австрії 
кардинально  відрізняється  від  такого порядку  у Великій 
Британії.  У  випадку  неясності,  неповноти  або  супереч-
ливості  висновку  засідателів  їм можуть  бути  поставлені 
додаткові питання. Однак у цьому випадку справа віднов-
люється. Таким чином, КПК Австрії, не заперечуючи сут-
ності суду присяжних, тобто ухвалення рішення про долю 
обвинуваченого окремо від професійних суддів, дає мож-
ливість повніше розкрити його можливості,  надає право 
присяжним приймати рішення фактично в повному обсязі 
[6, с. 65].

Висновки. Підбиваючи підсумки, варто зазначити, що 
в  Україні  інститут  присяжних  є  порівняно  новим  і  досі 
не  набув  широкого  практичного  застосування.  Тому  на 
основі  здійсненого  аналізу  досвіду  іноземних  країн  ми 
пропонуємо вдосконалити  інститут присяжних в Україні 
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й  започаткувати нові  концепції формування демократич-
ного  судочинства.  Зокрема  доцільно  було  б  детальніше 
врегулювати процедуру формування списків присяжних; 
судовий  розгляд  справи  за  участю  присяжних;  особли-
вості ухвалення рішення про визнання винуватості (неви-
нуватості) особи у вчиненні злочину.

Крім  того  вважаємо,  що  необхідно  розширити  перелік 
осіб, які не можуть бути присяжними, детальніше закріпити 

правовий  статус  присяжних  і,  найважливіше,  забезпечити 
незалежність присяжних від професійних суддів. Адже попри 
те,  що  на  присяжних  поширюються  гарантії  незалежності 
і  недоторканності  суддів,  установлені  законом на час  вико-
нання ними обов’язків зі здійснення правосуддя, з огляду на 
чинне законодавство України, в якому передбачена процедура 
розгляду справи за участю присяжних, думка присяжних під-
дається ризику можливого впливу з боку професійних суддів.
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СУТНІСТЬ ПРАВА ОБВИНУВАЧЕНОГО НА ДОСТАТНІЙ ЧАС ТА МОЖЛИВОСТІ  
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THE ESSENCE OF THE RIGHT OF THE ACCUSED TO HAVE ADEQUATE TIME  
AND FACILITIES FOR THE PREPARATION OF HIS DEFENCE IN LIGHT  

OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS’ PRACTICE IN 2019
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аспірантка кафедри кримінального процесу 

Національного університету «Одеська юридична академія»

Забезпечення права на справедливий суд вимагає ефективної реалізації права на захист з дотриманням принципів equality of arms 
(принцип рівності засобів) та principle of proportionality (принцип пропорційності). Право на захист у свою чергу вважається реалізованим 
за умови забезпечення прав, визначених ч. 3 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (далі – Конвенція), одним 
з яких виступає право підозрюваного, обвинуваченого мати час та можливості, необхідні для підготовки захисту (ст. 6 (3)b Конвенції). 
Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) виступає єдиним офіційним суб’єктом тлумачення даної норми. Під час її застосування 
на практиці, зокрема релевантних норм національного законодавства, які відображають гарантії даної норми, виникає ряд проблем, 
пов’язаних із встановленням цього «необхідного (достатнього) часу» та «необхідних (достатніх) можливостей» для підготовки підозрю-
ваним, обвинуваченим, їхніми захисниками позиції захисту. Для ефективного застосування даної норми вбачається вкрай необхідним 
визначення ряду умов, у разі дотримання яких право, гарантоване ст. 6 (3)b Конвенції, буде вважатися дотриманим. Дане право постійно 
«розвивається» з кожним його наступним відображенням у рішеннях Суду, тоді як національні суди доволі недавно почали реалізовувати 
свій обов’язок стосовно врахування позицій Суду та застосування його рішень у судочинстві. Більше того, рішення в Єдиному держав-
ному реєстрі судових рішень показують, що сторона обвинувачення схильна нівелювати дане право, керуючись тільки необхідністю 
швидкого розслідування злочинів та дотримання розумних строків розслідування. Існують і непоодинокі випадки, коли сторона захис-
ту зловживає наданим правом. Ураховуючи викладене, систематичний аналіз рішень ЄСПЛ у частині реалізації права підозрюваного, 
обвинуваченого на достатній час та можливості для підготовки захисту дозволить виділити ключові складники даного права, умови його 
дотримання, систематизація яких у подальшому дозволить як відобразити їх у практичних мануалах для суддів, сторін у кримінальному 
провадженні, так і для їх зрозумілої регламентації на законодавчому рівні.

Ключові слова: необхідні можливості, необхідний час, право на захист, право на доступ до матеріалів, право на ознайомлення з 
матеріалами кримінального провадження.

The right to a fair trial requires the effective exercise of the right to defense, respecting the principles of equality of arms and proportionality. 
The right to defense, in turn, is considered to be exercised in case of ensuring the rights specified in Art. 6 (3) of the Convention for the Protection 
of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter referred to as the Convention), one of which is the right of the suspect, accused to 
have adequate time and facilities for the preparation of their defence (Article 6 (3)b of the Convention). The European Court of Human Rights 
(hereinafter referred to as the Court, the ECtHR) is the sole official subject of interpretation of this legal norm. During its application, in particular 
of relevant provisions of national law, which reflect the guarantees of this rule, there are a number of problems associated with establishing this 
“adequate (sufficient) time” and “adequate (sufficient) facilities” to prepare the defense position by the suspected, accused, their attorneys. For 
the effective enforcement of this norm, it is necessary to determine a number of conditions, the ensuring of which would testify the above right 
is observed. This right is constantly “evolving” with each subsequent reflection in the Court's decisions, while national courts have only recently 
begun to exercise their duty to take into account the Court’s position and to apply its judgments in the judiciary. Moreover, the decisions in the 
Unified State Register of Judgments show that the prosecution tends to nullify this right, based only on the need for a speedy investigation of 
crimes and a reasonable timeframe for investigation. There are also frequent cases where the defense abuses the right granted. Considering the 
above, a systematic analysis of the ECtHR's decisions on the ensuring of the right of the suspect, the accused for adequate time and facilities to 
prepare the defense will allow to identify the key components of this right, the conditions of its observance, the systematization of which will further 
allow them to be reflected in practical manuals for judges, parties to the criminal proceedings, and for their clear regulation at the legislative level.

Key words: adequate facilities, adequate time, right to defense, right to access materials, right to familiarize with materials of criminal 
proceedings.

Постановка проблеми.  Статтею  6  (3)b  Конвенції 
кожному  підозрюваному,  обвинуваченому  гарантується 
право мати час та можливості, необхідні для підготовки їх 
захисту. Дане право знайшло своє відображення і в націо-
нальному законодавстві, зокрема в статтях 221, 290 КПК 
України, які стосуються права на доступ та ознайомлення 
з  матеріалами  кримінального  провадження  як  під  час 
досудового  розслідування,  так  і  після, що  у  свою  чергу 
є  складниками  права  обвинуваченого,  підозрюваного  на 
достатній час та можливості для підготовки свого захисту. 
Результати  аналізу  національної  практики  правозастосу-
вання  даних  норм  свідчать  про  необхідність  виділення 
сукупності умов, які повинні існувати задля встановлення 
факту забезпечення або порушення вказаного права. Най-
певнішим способом у даному випадку слугує систематич-
ний  аналіз  прецедентної  практики  Європейського  суду 
з прав людини (далі – Суд, ЄСПЛ). 

Аналіз останніх досліджень.  Питання  забезпечення 
права  на  захист,  зокрема  права  підозрюваного,  обви-
нуваченого  на  достатній  час  та  можливості  для  підго-

товки  захисту,  досліджувались  у  працях  Донни  Гом’єн, 
Dovydas Vitkauskas, Grigoriy Dikov, Jeremy MCBride, Paul 
Mahoney, Ю.П. Аленіна, О.М. Дроздова, О.М. Дроздової, 
Н.Л. Боржецької, І.В. Гловюк, Н.С. Карпова, С.О. Коваль-
чук, Д.В. Пономаренка, В.О. Попелюшко, О.С. Старень-
кого, О.Р. Балацької,  однак не піддавались  спеціальному 
дослідженню в аспекті практики ЄСПЛ за 2019 рік. 

Постановка завдання. Визначити ефективність та спря-
мування  застосування  норми  можна  лише  у  світлі  право-
застосування,  зокрема  через  судову  практику.  Враховуючи 
вищевказане, метою статті є здійснення комплексного аналізу 
практики Європейського суду з прав людини за 2019 рік, який 
дозволив би встановити тенденції застосування статті 6 (3)b 
Конвенції та виділити ключові умови, які необхідні існувати 
для того, щоб дане право вважалось реалізованим. 

Виклад основного матеріалу. Впродовж  2019  року 
ЄСПЛ було прийнято чотири проаналізовані нижче рішення 
у справах, які, зокрема, стосувалися питання забезпечення 
права  підозрюваного,  обвинуваченого  на  достатній  час 
та можливості для підготовки захисту.
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У  справі  Razvozzhayev v. Russia and Ukraine 
and Udaltsov v. Russia  [1]  один  із  заявників,  посилаюсь 
на  ст.  6  (1)  та  6  (3)b,  стверджував,  що  на  ефективність 
його участі в судовому засіданні негативно вплинули такі 
фактори: його поміщення у  скляний бокс,  виснаженість, 
відсутність сну, що було викликано надмірно інтенсивним 
графіком і тривалими переведеннями у в’язниці. Суд вка-
зав, що саме таке облаштування зали судового засідання 
у світлі порушення, зокрема ст. 6 Конвенції, вже досліджу-
валось у справі Белоусов проти Росії (Yaroslav Belousov v. 
Russia,  2653/13  та  60980/14). Такі  умови  в  залі  судового 
засідання були розцінені як невідповідне (непропорційне) 
обмеження  прав  обвинувачених  на  ефективну  участь 
у  судовому  розгляді  й  отримання  практичної  і  ефектив-
ної  правничої  допомоги.  Зокрема,  обвинувачені  були 
відокремлені  від  решти  залу  засідань  склом  – фізичним 
бар’єром, який у деякій мірі обмежував їх безпосередню 
участь  у  слуханні  й  унеможливлював  конфіденційний 
обмін думками з адвокатом. 

У даній справі, як і в справі Белоусова, використання 
цієї охоронної установки не було виправдано існуванням 
яких-небудь особливих загроз для безпеки або ж проблем 
стосовно дотримання порядку  в  залі  суду,  тим не менш, 
таке  обмеження  було  застосовано  до  першого  заявника 
автоматично. Це було зумовлено його триманням під вар-
тою  до  судового  слухання,  при  цьому  без  застосування 
будь-яких компенсаційних заходів. Суд звернув увагу, що 
такі  обставини  мали  місце  протягом  більше  п’яти  міся-
ців  у  ході  судового  розгляду  в  першій  інстанції  і  неми-
нуче  негативно  позначалися  на  справедливості  розгляду 
в цілому (п. 249).

З огляду на наведене Суд дійшов висновку, що в ході 
судового провадження в першій  інстанції права першого 
заявника на ефективну участь в провадженні та отримання 
ефективної  юридичної  допомоги  були  обмежені,  й  дані 
обмеження не були необхідними чи пропорційними. Так, 
мало місце порушення ст. 6 (1) у взаємозв’язку з ст. 6 (3) b 
та 6 (3)с Конвенції.

Щодо питання надмірно напруженого графіку судових 
засідань  перший  заявник  наголошував,  що  судові  засі-
дання  проводились  досить  часто,  що  обмежувало  його 
час  на  відпочинок  і,  як  наслідок,  зумовило  виникнення 
у нього виснаження та зниження ефективності його участі 
в  судовому провадженні. У даному випадку Суд наголо-
сив, що відповідно до ст. 6(3)b Конвенції обов’язок держав 
забезпечити право обвинуваченого на захист у криміналь-
ному провадженні включає обов’язок організувати прова-
дження таким чином, аби не нанести шкоди можливості 
обвинуваченого  концентрувати  і  застосовувати  розумову 
спритність під час захисту своєї позиції. У випадках, коли 
обвинувачені  утримуються  під  вартою,  умови  їх  утри-
мання,  транспорт,  харчування  та  інші  аналогічні  заходи 
є  важливими  факторами,  які  підлягають  урахуванню 
(Barberà, Messegué and Jabardo v. Spain, 6 December 1988,  
§§ 70, 89, Series A no. 146; Mayzit v. Russia, no. 63378/00, 
§  81,  20  January  2005; Moiseyev  v.  Russia,  no.  62936/00,  
§§ 221-22, 9 October 2008).

З рішення слідує, що така інтенсивність судового роз-
гляду  вплинула  на  можливість  першого  заявника  ефек-
тивно брати участь у провадженні й давати вказівки своїм 
адвокатам.  Більше  того,  незважаючи  на  численні  скарги 
адвокатів,  суди  не  врахували  час,  витрачений  заявником 
на тривалі в’язничні переведення у невідповідних умовах. 
Сукупний ефект виснаження, викликаного такими трива-
лими переведеннями, що залишали на відпочинок менше 
восьми годин, із частотою чотири дні в тиждень упродовж 
більше  чотирьох місяців,  вочевидь,  повинен  був  істотно 
підірвати  можливість  першого  заявника  слідкувати  за 
ходом  провадження,  робити  заяви,  нотатки  та  надавати 
інструкції адвокатам (п. 254). Таким чином, Суд вказав на 
порушення ст. 6 (1) та ст. 6 (3)b Конвенції.

Дане  рішення  ілюструє,  що,  незважаючи  на  те,  що 
право, закріплене в ст. 6 (3)b Конвенції, не є абсолютним, 
є  умови,  які  підлягають  обов’язковому  дотриманню  для 
забезпечення реалізації даного права, а саме: можливість 
вільно брати участь у судовому засіданні та вільної кому-
нікації  із  захисником,  зокрема  під  час  судових  засідань; 
можливість  установлення  адекватного  графіку  судових 
засідань, який би давав реальну можливість та достатній 
час для підготовки до захисту не ціною часу на відпочи-
нок, зокрема на сон. 

Одним із питань, яке розглядалось Судом в іншій справі 
Gelenidze v. Georgia [2], було питання щодо достатності 
часу  для  корегування  позиції  захисту  у  зв’язку  з  пере-
кваліфікацією злочину. Суд звернув увагу на неналежний 
спосіб перекваліфікації, нагадавши, що право обвинуваче-
ного на підготовку свого захисту включає право бути поін-
формованим  не  тільки  про  причину  обвинувачення,  але 
і про правову характеристику, надану діям, які він чи вона 
вчинив. У даній справі нова кваліфікація злочину, запро-
понована  прокуратурою  під  час  апеляційного  розгляду, 
вперше  була  озвучена  під  час  завершального  слухання 
апеляційного провадження  за обставин, що погіршували 
шанси заявниці захищати себе від нового обвинувачення. 
Таким чином, апеляційний суд не попередив заявницю, що 
правопорушення може бути перекваліфіковано. Засідання 
не було відкладено для подальших аргументів, і елементи 
нового  правопорушення  не  обговорювалися  в  суді.  Суд 
зазначив, що пропозиція прокурора про перекваліфікацію 
була  помилковою  з  процесуальної  точки  зору.  За  таких 
обставин помилково вважати, що заявниця повинна була 
передбачити перекваліфікацію злочину.

Суд  дійшов  висновку,  що  апеляційний  суд  не  надав 
заявниці  можливості  для  корегування  свого  захисту 
у зв’язку з оновленим обвинуваченням, а Верховний суд, 
який  міг  би  переглянути  справу  повністю  та  виправити 
помилки, допущені судом апеляційної інстанції, відхилив 
скаргу  заявниці  як  неприйнятну.  Суд  вказав,  що  спосіб, 
в який було перекваліфіковано правопорушення, був сва-
вільним та порушував принцип рівності засобів (equality 
of arms), що свідчить про порушення п. 1 та 3  (a)  та  (b) 
статті 6 Конвенції.

З огляду на це ще однією умовою (складником) права, 
регламентованого ст. 6 (3) b Конвенції, є право підозрюва-
ного, обвинуваченого на достатній час та можливості для 
корегування своєї позиції захисту у зв’язку з перекваліфі-
кацією злочину і оновленим обвинуваченням. 

Відповідно до обставин справи Rook v. Germany [3] 
заявник скаржився на те, що його адвокат не мав достат-
ньої можливості підготуватись до захисту, а саме ознайо-
митись із сукупністю даних телекомунікаційного спосте-
реження та всіма електронними файлами, або принаймні 
можливості  ідентифікувати  відповідні  дані  та  файли, 
отримані  та  зібрані  у  величезному  обсязі  на  стадії  роз-
слідування  провадження  (п.  60).  Суд  розглянув  скаргу 
заявника у світлі трьох елементів: доступу до матеріалів 
справи,  розкриття  даних  телекомунікаційного  спостере-
ження та розкриття електронних матеріалів справи.

Доступ до матеріалів справи
У п. 61 рішення Суд зауважує, що із дня тримання заяв-

ника під вартою до самого закінчення провадження сторона 
обвинувачення  та  національні  суди  надавали  адвокатам 
заявника  доступ  до  паперових  матеріалів  розслідування. 
Було надано  всебічний огляд обвинувачень,  а  також наве-
дені докази. Сторона обвинувачення надала не лише копії 
матеріалів розслідування, але й направляла оновлені мате-
ріали,  включаючи копії  двадцяти восьми стенограм даних 
телекомунікаційного  спостереження  та  близько  1100  роз-
друківок електронних файлів. При цьому заявник не вказав 
на наявність матеріалів, які були покладені в основу обвину-
вачення та не були надані захиснику заявника завчасно для 
ознайомлення та підготовки захисту. 
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Суд також оцінив співвідношення часу, наданого для 
ознайомлення,  з об’ємом матеріалів справи,  зазначивши, 
що проміжок часу від листопада 2011 р. (у той час як судо-
вий розгляд розпочався в червні 2012 р.) до грудня 2012 р. 
був  достатнім,  незважаючи  на  великий  об’єм матеріалів 
справи. Заявника у даній справі представляли два  інших 
адвокати,  які  згідно  із  заявами  сторін  ніколи  не  вима-
гали доступу до матеріалів  розслідування,  а можливості 
щодо  спілкування між  адвокатом  та  затриманим  заявни-
ком з метою підготовки захисту не були обмежені. Таким 
чином,  Суд  вказав,  що  адвокат  заявника  мав  достатньо 
можливостей  детально  обговорити  з  ним  надані  матері-
али, щоб ефективно підготувати захист.

З  рішення  Суду  також  убачається,  що  той  факт,  що 
заявнику не було надано доступу до певної частини мате-
ріалів,  які  не  увійшли  до  матеріалів  справи  у  зв’язку 
з  їхньою  нерелевантністю  відповідно  до  оцінки  поліції, 
в  розпорядженні  якої  вони  перебували,  та/або  сторони 
обвинувачення,  не  нівелює  право  обвинуваченого  на 
доступ  до  матеріалів.  Суд  пояснює  це  тим,  що  сторона 
обвинувачення  та  суди,  ознайомлюючись  зі  справою, 
також  фактично  були  обмежені  в  доступі  до  матеріалів 
розслідування  та  доказів,  наданих  згодом  у  слуханні. 
Стороною  обвинувачення  не  було  використано  жодного 
з таких файлів, зокрема, обвинувальний акт та обвинува-
чення не ґрунтувались на них жодним чином. 

Тож, Суд дійшов висновку, що в даному випадку обви-
нуваченому  та  його  захиснику  було  надано  достатній 
доступ до матеріалів справи для підготовки захисту.

Важливо  зауважити,  що  на  визначення  достатності 
часу та можливості впливає також і кількість захисників, 
які представляють обвинуваченого, а також факт усвідом-
лення та озвучення стороною захисту конкретних даних, 
до яких не було надано доступу, та на яких ґрунтувалось 
обвинувачення. 

Розкриття даних телекомунікаційного спостере-
ження

Суд  зауважив,  що  сторона  обвинувачення  та  націо-
нальні суди надали доступ до даних телекомунікаційного 
нагляду  через  кілька  днів  після  прохання  заявника,  без 
вимоги  обґрунтувати  таку  необхідність.  Адвокату  заяв-
ника  не  було  надано  копій  даних  телекомунікаційного 
спостереження, йому було дозволено досліджувати ці дані 
спочатку в приміщенні поліції та згодом додатково у при-
міщенні в’язниці разом із заявником. 

Попри  це,  заявник  скаржився,  що  його  адвокату  не 
була передана копія даних телекомунікаційного спостере-
ження, а також на відсутність можливості перевірити дані 
без  присутності  працівника  міліції.  Уряд  заявив,  що  ці 
заходи були виправдані з метою захисту прав усіх тих, чиї 
приватні розмови, можливо, були записані. Суд розцінив 
пояснення Уряду як розумні.

Крім того, заявник скаржився, що його адвокат не міг 
прослухати  та  прочитати  всі  дані  телекомунікаційного 
спостереження через обмеження в часі та їх значний обсяг. 
Суд  вказав,  що,  зважаючи  на  складність  кримінального 
провадження,  не  було  необхідності  настільки  детально 
вивчати  та  прослуховувати  кожен  файл,  було  достатньо 
надати  адвокату  можливість  ознайомитись  із  записами 
та  текстовими  повідомленнями,  а  потім  прослухати  чи 
прочитати ті, які він вважав релевантними. 

Суд  також  підкреслив  той  факт,  що  сучасні  засоби 
розслідування  дійсно  можуть  створювати,  як  і  в  цій 
справі, величезну кількість даних, інтеграція яких у кри-
мінальне  провадження  не  повинна  спричиняти  зайвих 
затримок  у  цьому  провадженні.  Тому  Суд  вважає,  що 
право  заявника  на  відкриття  матеріалів  не  повинно 
сплутуватися з його правом доступу до всіх матеріалів, 
які  визначені  як  релевантні  стороною  обвинувачення, 
та зазвичай вимагатимуть можливості осягнути матеріал 
у повному обсязі.

Поліцією  було  надано  адвокату  заявника  дані,  вио-
кремлені  відповідно  до  певних  параметрів  пошуку,  які 
він  вибрав,  також  згодом  заявник  отримав  списки,  що 
містять значну кількість інформації про отримані телеко-
мунікаційні дані. Заявник стверджував, що списки не від-
повідають тому, що він просив, однак він не обґрунтував, 
чому не вдалося б ідентифікувати відповідні дані, істотно 
зменшивши матеріал, який підлягав фактичному прослу-
ховуванню на основі параметрів пошуку та наданих спис-
ків. Аналіз обставин справи дозволив Суду стверджувати, 
що  в  даній  справі  можна  було  звузити  пошук, шукаючи 
конкретні телефонні лінії, зв’язки між певними телефон-
ними лініями протягом певного періоду часу, що загалом 
дозволило б істотно скоротити дані, що мають потенційну 
актуальність.

Суд додатково нагадав про двох інших захисників, які 
могли б долучитись до ознайомлення, а також зауважив, 
що  заявник,  який  був  підданий  заходам  спостереження, 
найкраще повинен був знати, які конкретні дані телекому-
нікаційного спостереження слід шукати. Суд вирішив, що 
заявник мав досить часу для ознайомлення з даними теле-
комунікаційного нагляду.

Тож, у даному рішенні ще раз підкреслено важливість 
урахування всіх обставин справи для визначення достат-
ності часу та можливостей, зокрема збереження конфіден-
ційності даних, які можуть стосуватися прав та інтересів 
третіх осіб. З огляду на висновки суду можна стверджу-
вати, що серед умов, які є визначальними для з’ясування 
достатності  часу  та  можливостей,  є  обізнаність  обвину-
ваченого в існуванні матеріалів, які можуть сприяти його 
захисту,  можливість  обвинуваченого  та  його  захисників 
візуально  проаналізувати  матеріали  та  визначити  ті,  які 
підлягають  детальному  аналізу  для  підготовки  позиції 
захисту, можливість усіх захисників бути залученими до 
ознайомлення.

Розкриття електронних файлів
Суд  зауважує,  що  адвокат  заявника  міг  отримати 

доступ (але не зробив цього) до всіх електронних файлів 
у приміщеннях кримінальної поліції. Суд зазначає, що зго-
дом адвокату заявника було надано копію всього електро-
нного файлу. Однак ця копія була доступною для читання 
лише за допомогою дорогого програмного забезпечення, 
яке адвокати та приватні особи зазвичай не мають у сво-
єму  розпорядженні.  Тому  події  після  запиту  на  інфор-
мацію,  зокрема  спір щодо питання,  чи повинна держава 
нести  витрати  на  дорогу  спеціальну  програму  аналізу 
криміналістичних  даних,  виявляють  практичні  труднощі 
шифрування  величезної  кількості  даних.  Суд  у  рішенні 
зазначив, що навіть якщо Суд не вважає за необхідне для 
заявника пояснювати свою стратегію захисту,  заявник ні 
в ході національних проваджень, ні в Суді не вказав, яким 
саме  способом  озвучені  обмеження  перешкоджали  його 
можливості захистити себе.

Щодо  скарги  на  те,  що  адвокату  заявника  не  було 
надано досить можливостей ознайомитись  із сукупністю 
файлів, Суд вважає, що доступ із зазначених вище причин 
був  у  принципі  достатнім  для  забезпечення  ефективної 
можливості адвоката заявника проаналізувати електронні 
файли з метою виявлення тих, які він вважав актуальними.

Із приводу того, що адвокату заявника все ж не було 
надано достатньої можливості для ідентифікації відповід-
них файлів, Суд зауважує, що точний характер 14 мільйо-
нів  електронних файлів,  які  були  вилучені  з  ряду  носіїв 
інформації, не може бути виокремлено з поданого сторо-
нами. Однак їхня природа повинна забезпечити первісну 
ідентифікацію  файлів,  що  мають  потенційне  значення 
для кримінального провадження, дозволяючи вже суттєво 
скоротити  файли,  які  потребують  фактичного  ознайом-
лення. Більше того, електронні файли походять від різних 
людей –  серед них  також  і  заявник,  який найкраще  знає 
їхній  зміст, що дозволяє  додатково  зменшити параметри 



551

Порівняльно-аналітичне право
♦

пошуку. З огляду на вищенаведене Суд дійшов висновку, 
що три з половиною місяці з моменту отримання повного 
доступу до файлів за допомогою безкоштовного програм-
ного забезпечення можуть вважатися достатнім часом для 
аналізу  таких  електронних  файлів  з  метою  визначення 
релевантних. 

З  рішення  також  слідує, що  навіть  припускаючи, що 
адвокат заявника зміг ознайомитись із матеріалами справи 
лише незадовго до судового засідання, сам факт того, що 
судове провадження вже розпочато, не робить час, необ-
хідний  для  підготовки  захисту,  недостатнім.  Проміжок 
часу,  необхідний  для  підготовки  захисту,  не  повинен 
вважатися  таким,  що  відраховується  лише  до  першого 
слухання у справі. Питання,  скоріше, полягає в  тому, чи 
було досить фактично доступного часу до закінчення слу-
хання.  Тому Суд  дійшов  висновку  про  наявність  у  заяв-
ника достатнього часу для ознайомлення з електронними 
файлами  та  зазначив про  відсутність порушення  ст.  6(1) 
у взаємозв’язку зі ст. 6 (3)b Конвенції. 

Таким  чином,  можна  стверджувати,  що  національні 
суди,  з’ясовуючи факт дотримання чи порушення права, 
передбаченого ст. 6(3)b в частині ознайомлення з електро-
нними даними, повинні враховувати об’єктивну неможли-
вість прискіпливо оцінити всі зібрані в ході розслідування 
файли, важливим є первісне встановлення всіх релевант-
них файлів шляхом  вибірки  та  подальше детальне  озна-
йомлення саме з ними. Додатково сторона захисту пови-
нна усвідомлювати, яким чином  їй можуть допомогти ті 
чи інші дані, доступ до яких вона намагається отримати, 
та в який спосіб їхнє право піддається обмеженню.

Виділенню підлягає що  одна  умова  –  проміжок  часу 
до  першого  судового  слухання  не  є  таким,  що  повинен 
визначати факт дотримання або ж недотримання права на 
достатній час, цей проміжок діє впродовж усього судового 
слухання у справі.

У справі Sigurđur Einarsson and others v. Iceland [4] 
заявники  скаржилися,  що  їм  не  було  надано  належного 
часу  та  можливостей  для  підготовки  захисту  у  зв’язку 
з відсутністю доступу до всіх доказів у справі, посилаю-
чись на ст. 6(1) у взаємозв’язку зі ст. 6 (3)b Конвенції.

Вони,  зокрема,  заявляли,  що  їм  було  відмовлено 
в доступі до документів справи, а також до переліку доку-
ментів під час розслідування та судового розгляду в обох 
інстанціях. Заявники стверджували, що ніхто не оцінював 
вибіркове надання документів до суду стороною обвину-
вачення,  та  їм було  відмовлено у можливості  пошуку  за 
допомогою  електронної  системи,  яка  застосовувалась. 
Заявники  стверджували,  що  таким  чином  порушувався 
принцип equality of arms, оскільки вони не мали однако-
вих  можливостей  зі  стороною  обвинувачення  для  збору 
доказів та щодо доступу до документів. 

Матеріали справи умовно ділились на «всі дані»,  які 
охоплювали  дані,  отримані  стороною  обвинувачення, 
«матеріали  розслідування»,  ідентифіковані  з  цього мате-
ріалу за допомогою подальших обшуків та огляду і визна-
чені такими, що потенційно стосуються справи та «докази 
у справі», тобто матеріали, вибрані з «документів розслі-
дування»  і  фактично  представлені  окружному  суду  про-
куратурою.  Беззаперечним  є  те,  що  стороні  захисту  був 
наданий доступ до «доказів у справі», а отже, не виникає 
питання  щодо  використання  стороною  обвинувачення 
доказів, які не були розкриті стороні захисту. Неспростов-
ним є також той факт, що захисту було надано можливість 
ознайомитися з «матеріалами розслідування», що містять 
матеріали,  котрі  не  надходили до  суду,  перелік  яких був 
поданий  у  процесі  окружному  суду;  хоча  Спеціальний 
прокурор відмовився надати копії деяких матеріалів, Вер-
ховний  Суд  підтвердив  достатність  того,  щоб  сторона 
захисту  мала  доступ  до  них  у  його  приміщеннях.  Тому 
Суд вважає, що жодних питань щодо відмови в доступі до 
доказів стосовно цього не виникає (п. 88).

Скарга  заявників  зосереджується  скоріше  на  тому, 
що  захист  не  мав  доступу  до  «всіх  даних».  Хоча  уряд 
не вважає, що дані є «доказами» для цілей справи, заяв-
ники  стверджують,  що  вони,  можливо,  містили  докази 
на  їхню користь,  і що відмова в доступі до них порушу-
вала  принцип  рівності  засобів,  зокрема  враховуючи  те, 
що сторона обвинувачення вибирала матеріали,  які  вона 
вважала релевантними для справи, без будь-якого сторон-
нього контролю. Крім того, вони стверджують, що не було 
технічних перешкод, щоб дозволити їм провести власний 
пошук  «усіх  даних»  за  допомогою  технології  Clearwell. 
Уряд, з іншого боку, посилався на обсяг залучених даних 
та на конфіденційний характер певної інформації, а також 
на те, що заявники не в змозі визначити, які докази могли 
б мати значення для захисту (п. 89).

У п. 90 свого рішення Суд погодився з тим, що за своєю 
природою «всі дані» неминуче включають масу даних, яка 
не була prima facie релевантно до справи (а також включа-
ють підкатегорію «позначених» даних,  які  є результатом 
пошуку  технології  Clearwell  за  допомогою  визначених 
ключових  слів,  але  ці  дані  згодом  не  були  включені  до 
матеріалів  розслідування).  Більше  того,  Суд  може  при-
йняти той факт, що коли сторона обвинувачення володіє 
величезним обсягом необроблених матеріалів, може вва-
жатися законним «просіювання» інформації з метою вияв-
лення того, що, ймовірно, є релевантним,  і таким чином 
зводити файл до керованих розмірів. Однак він вважає, що 
важливою гарантією такого процесу було б надати стороні 
захисту можливість  брати  участь  у  визначенні  критеріїв 
для  визначення  того, що може бути  релевантним. Проте 
в  даній  справі  заявники  не  вказали  на  якесь  конкретне 
питання, яке, за їх припущенням, можна було б з’ясувати 
шляхом подальших пошуків, а оскільки така специфікація 
була  відсутня,  у  Суду  виникають  сумніви щодо  виправ-
даності  такої «риболовної експедиції». Суд зазначив, що 
у цьому випадку такі дані були більш схожими на будь-які 
інші докази, що могли б існувати, але вони взагалі не були 
зібрані  стороною  обвинувачення,  аніж  докази,  про  які 
прокуратура  знала,  але  відмовилась  розкривати  стороні 
захисту. Стороні обвинувачення насправді не був відомий 
зміст тієї маси даних, а отже, сторона обвинувачення не 
мала  жодної  переваги  перед  стороною  захисту.  Іншими 
словами,  це  не  було  випадком  утримування  доказів  або 
«нерозголошення» в класичному розумінні.

Ситуація  відрізняється  щодо  даних,  «позначених» 
у результаті первинних пошуків Clearwell. Ці дані слідчі 
розглядали як вручну, так і шляхом подальших пошуків за 
допомогою програми, щоб визначити, який матеріал слід 
включити до файлу розслідування. Незважаючи на те, що 
цей  матеріал  був  виключений  та  апріорі  не  стосувався 
справи,  відбір  здійснювався  лише  стороною  обвинува-
чення, без участі сторони захисту та без судового нагляду 
за процесом. У зв’язку з цим Суд нагадує, що «процедура, 
за  якою  сама  лише  сторона  обвинувачення  намагається 
оцінити  важливість  прихованої  інформації  від  сторони 
захисту та зважити це на користь суспільних інтересів для 
збереження  інформації  в  таємниці,  не  може  відповідати 
вищезазначеним  вимогам  статті  6  §  1»  (Rowe  and Davis 
v.  the  United  Kingdom  ([GC],  no.  28901/05,  16  February 
2000, § 63). Більше того, стороні захисту було відмовлено 
в отриманні переліку документів, зокрема «позначених», 
на тій підставі, що вони не існували, та не було зобов’я-
зання створювати такі документи, а також через технічні 
перешкоди щодо пересилання даних та проведення нових 
пошуків,  ураховуючи  обсяг,  про  який  йдеться.  Щодо 
відмови  у  списках  Суд  не  має  підстав  ставити  під  сум-
нів висновок Верховного Суду про те, що відповідно до 
внутрішнього  законодавства  обвинувачення  не  повинно 
створювати  документи,  які  ще  не  існували.  Однак  він 
зазначає,  що,  здається,  подальший  пошук  даних  був  би 
технічно  досить  простим,  і  вважає, що  в  принципі  було 
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би правильно надати стороні  захисту можливість прово-
дити  пошук  потенційно  виправдувальних  доказів.  Хоча 
Суд  звертає  особливу  увагу  щодо  питань  конфіденцій-
ності, порушених Урядом, Суд не вважає, що в цьому від-
ношенні  існували непереборні перешкоди. Таким чином, 
він  встановлює,  що  будь-яка  відмова  в  дозволі  стороні 
захисту в подальшому пошуку «позначених» документів 
викликає питання, передбачене ст. 6 (3)b Конвенції, щодо 
надання належних можливостей для підготовки захисту.

Повертаючись  до  обставин  справи,  акцентуємо,  що 
в рішенні зазначено: незважаючи на часті скарги в адрес 
сторони  обвинувачення  щодо  ненадання  доступу  до 
матеріалів, сторона захисту на жодній зі стадій офіційно 
не  вимагала  отримання  судового  наказу  відповідно  до 
Закону про кримінальний процес щодо доступу до «всіх 
даних» або проведення подальшого пошуку, а також для 
ініціювання  подальших  слідчих  заходів,  таких  як  новий 
пошук із використанням запропонованих ними ключових 
слів. Таким чином, Верховний Суд у своєму рішенні від-
хилив  вимоги  заявників  із  цього  приводу,  посилаючись 
на  вимогу,  що  «повинна  виконуватися  основна  умова  – 
вимога щодо [доступу до документів] повинна бути пере-
дана до судів». 

Серед доказів, які були подані до місцевого суду, були 
описи вилучених предметів та їх приблизний зміст. Урахо-
вуючи ці обставини, заявники не надали жодної конкрети-
зації виду доказів, які вони шукали. Суд переконався, що 
відсутність  доступу до  таких даних не може розцінюва-
тись як відмова у справедливому суді загалом, і не знай-
шов порушень ст. 6 § 1 та 6(3)b Конвенції.

У  продовження  висновків  у  попередній  справі  слід 
виділити  ключовий  складник  права  на  достатні  можли-
вості  –  можливість  брати  участь  у  визначенні  критеріїв 
для ідентифікації файлів, які можуть бути релевантними, 
під  час  первинного  «просіювання»  всіх  зібраних файлів 
стороною  обвинувачення.  Водночас  важливою  умовою 
є  фактичне  використання  стороною  захисту  права  на 
звернення до національних судів для отримання доступу 
до файлів,  доступ  до  яких,  на  їхню  думку,  безпідставно 
обмежується  стороною  обвинувачення,  та  які  є  необхід-
ними для підготування позиції захисту.

Висновки. Резюмуючи  вищевикладене,  зауважуємо, 
що застосування норми, передбаченої ст. 6 (3)b Конвенції, 
як правило, відбувається у взаємозв’язку з більш загаль-
ною нормою, викладеною у ст. 6 (1) Конвенції, яка гаран-
тує кожному право на справедливий і публічний розгляд 

його справи впродовж розумного строку незалежним і без-
стороннім  судом.  Під  час  оцінювання  обставин  справи 
Суд керується принципами рівності засобів та пропорцій-
ності, а також уже своєю сталою практикою. У ході оцінки 
конкретної справи Суд тлумачить, які «субправа» (умови, 
складники)  повинні  бути  наявні  для  констатування,  що 
право  підозрюваного,  обвинуваченого  на  достатній  час 
та можливості для підготовки захисту було дотримано. 

Таким чином, до таких умов (складників права) необ-
хідно віднести, зокрема:

1.  Право  на  безпосередню  участь  у  слуханні  справи 
та  можливість  конфіденційного  спілкування  із  захис-
ником.  При  цьому  необґрунтоване  поміщення  підо-
зрюваного,  обвинуваченого  у  бокс  зі  склом  –  фізичним 
бар’єром – є порушенням даного права.

2.  Право  на  встановлення  адекватного  графіку  судо-
вих  засідань,  який  би  жодним  чином  не  вплинув  на 
здоров’я  підозрюваного,  обвинуваченого  та  дозволив 
йому слідкувати за ходом слухання, робити нотатки. При 
цьому повинні  враховуватись фактичні  обставини: пере-
бування вдома або ж під вартою. 

3.  Право  на  достатній  час  та  можливості  для  коре-
гування  позиції  захисту  у  зв’язку,  зокрема,  з  оновленим 
обвинуваченням.

4.  Право  на  доступ  та  ознайомлення  з  матеріалами 
кримінального  провадження,  при  цьому  таке  право  не 
є  абсолютним.  Важливо,  щоб  у  сторони  захисту  був 
доступ до матеріалів, на основі яких ґрунтується обвину-
вачення. Можливість ознайомлення з матеріалами в при-
міщенні слідчого органу не свідчить про порушення права 
на достатній час та можливості, особливо коли такі доку-
менти можуть стосуватись прав та інтересів третіх осіб. 

Під час «просіювання» стороною обвинувачення вели-
кого  об’єму  електронних  даних,  які  були  зібрані  в  ході 
досудового розслідування, стороні захисту повинна нада-
ватись можливість  у  встановленні  критеріїв  (алгоритму) 
такого відбору. 

Сторона  захисту  повинна  розуміти,  до  яких  даних 
їм  необхідно  отримати  доступ  для  підготовки  захисту, 
оскільки  є  недостатнім  апелювати  лише  до  отримання 
доступу до всіх файлів, отриманих у ході досудового роз-
слідування, без подальшого усвідомлення їх ефективного 
застосування. У разі реалізації права на достатній час для 
ознайомлення  Судом  ураховується  кількість  захисників 
та  можливість  ознайомлення  з  матеріалами  в  ході  слу-
хання у справі.
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Завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав та 
законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування 
для того, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинува-
тий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу.

Докази у кримінальному провадженні є нерозривною єдністю їх змістовної сторони – фактичних даних, які дають можливість встано-
вити обставини, що є предметом доказування, та їх процесуальних джерел – форми, що є встановленим кримінальним процесуальним 
законом порядком отримання цих фактичних даних, в тому числі і їх процесуальну фіксацію.

Питання допустимості доказів належить до однієї з фундаментальних категорій кримінального процесу і доказового права. Виконан-
ня завдань кримінального провадження, особливо такого з них як забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і 
судового розгляду для того, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, 
жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, ставить особливі вимоги до доказів, на основі яких вони вирішуються. Тому 
в теорії доказів протягом багатьох років формувалося особливе уявлення про допустимість доказів як гарантію повноти і достовірності 
зібраних у процесі доказів, законності прийнятих рішень на їхній основі.

Серед масиву новел чинного Кримінального процесуального кодексу України особливої уваги заслуговує інститут допустимості дока-
зів, зокрема такий його елемент як правила визнання доказів допустимими або недопустимими. Законодавче закріплення положень 
щодо допустимості доказів і визнання їх недопустимими є гарантією забезпечення конституційних прав, свобод і законних інтересів 
кожного учасника кримінального провадження, їх захисту від неправомірних дій і зловживання владою особами, які здійснюють кримі-
нальне провадження, дотримання належної процедури та ухвалення законного, обґрунтованого і справедливого рішення суду. Саме 
на підставі зібраних (отриманих) на досудовому слідстві доказів суд, оцінивши їх з точки зору належності, допустимості, достовірності, 
всієї сукупності – достатності, вирішує основні питання в кримінальному судочинстві про наявність кримінального правопорушення та 
винність особи в його вчиненні.

Ключові слова: докази, речові докази, документи, показання, висновок експерта.

The task of criminal justice is to protect the individual, society and the state from criminal offenses, to protect the rights and legitimate interests 
of participants in criminal proceedings, as well as to ensure prompt, complete and impartial investigation so that anyone who commits a criminal 
offense is held accountable as far as possible, guilty, no innocent person has been charged or convicted and no person has been subjected to 
unjustified procedural coercion.

Evidence in criminal proceedings is an inseparable unity of their substantive side – factual data that enable us to establish the circumstances 
that are the subject of evidence and their procedural sources – a form that is established by criminal procedural law in order to obtain this factual 
data, including their procedural fixation. The issue of the admissibility of evidence is one of the fundamental categories of criminal proceedings 
and evidence in particular. 

To carry out the tasks of criminal proceedings as a whole, and in particular of such matters as to ensure prompt, complete and impartial 
investigation and trial to ensure that anyone who has committed a criminal offense is held liable as a result of his guilt, no innocent person has 
been charged or convicted, places particular requirements on the evidence on which they are based. Therefore, in the theory of evidence for 
many years formed a special idea of the admissibility of evidence as a guarantee of the completeness and reliability of the evidence collected in 
the process, the legitimacy of the decisions taken on their basis.

Among the mass of novelties of the current Criminal Procedure Code of Ukraine, the Institute of Admissibility of Evidence, in particular such 
element as the rules of recognition of evidence admissible or inadmissible, deserves close attention. Legislating the provisions on the admissibility 
of evidence and recognizing it as inadmissible is a guarantee of the constitutional rights, freedoms and legitimate interests of each participant in 
criminal proceedings, their protection against unlawful acts and abuse of power by persons conducting criminal proceedings, observance of due 
process and adoption and due process judgment. It is on the basis of the evidence collected (received) at the pre-trial investigation that the court, 
assessing them from the point of view of belonging, admissibility, reliability, and the totality of the sufficiency, decides the main issues in criminal 
proceedings about the presence of a criminal offense and the guilt of a person in its commission.

Key words: evidence, physical evidence, documents, testimony, expert’s opinion.

Постановка проблеми.  Побудова  правової  держави 
передбачає наявність фундаментальної і стабільної системи 
законодавства, яка має сприяти забезпеченню захисту прав 
і  законних  інтересів  особи  поряд  із  вирішенням  завдань, 
пов’язаних з боротьбою зі злочинністю. При цьому є непри-
пустимим протиставлення  інтересів  суспільства  інтересам 
окремої особи. Порушення прав осіб не може бути виправ-
дане мотивами державної необхідності. Згідно з Конститу-
цією України людина,  її життя  і здоров’я, честь  і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 
соціальною  цінністю.  Утвердження  і  забезпечення  прав 
і свобод людини є головним обов’язком держави [1].

Прийняття  13  квітня  2012  року  чинного  Криміналь-
ного процесуального кодексу України (далі – КПК України) 
було не тільки вимогою міжнародної спільноти як однією 

з передумов до реалізації євроінтеграційних процесів нашої 
держави, а й результатом зміцнення та укріплення процесів 
гуманізації та демократизації в українському суспільстві.

Історія  кримінального  процесу України  свідчить  про 
низку  проблемних  питань,  які  є  актуальними  у  наш  час 
і  викликають  зацікавленість  багатьох  науковців  сфери 
кримінальної  юстиції.  Серед  них  цілком  обґрунтовано 
потрібно  виділити  принципово  нові  концептуальні  під-
ходи до розуміння доказування у кримінальному процесі. 
Закономірним  результатом  законодавчих  новацій  стали, 
зокрема, зміни в регламентації порядку формування дока-
зів у кримінальному провадженні.

Дотримання  законності  не  можливе  без  існування 
належної законодавчої регламентації. На всіх стадіях роз-
витку юриспруденції доказам та доказуванню приділялася 
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значна роль. Проте інститут подання доказів може слугу-
вати прикладом непослідовної нормотворчості, оскільки, 
крім загального дозволу (права) учасників кримінального 
провадження на подання доказів, жодних інших конкрет-
них положень щодо процедури його реалізації криміналь-
ний процесуальний закон не містить, що негативно впли-
ває на  забезпечення прав  і  законних  інтересів  громадян. 
Немає визначення і джерел доказів, що призвело до того, 
що в кримінально-процесуальній літературі немає взагалі 
згоди з приводу того, що вважати доказом, а що його дже-
релом і чи є взагалі різниця між цими двома поняттями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У  док-
трині  кримінального процесу  до  дослідження проблема-
тики речових доказів у різний час  зверталися вітчизняні 
та зарубіжні вчені Ю.П. Аленін, В.В. Вапнярчук, І.В. Гло-
вюк, Д.В. Давидова, І.Ю. Кайло, О.В. Капліна, О.А. Крав-
ченко,  О.І.  Крицька,  М.А.  Погорецький,  А.Р.  Туманянц, 
О.Ю. Хахуцяк, Р.М. Шехавцов, М.Є. Шумило, О.Г. Шило 
та інші науковці.

Незважаючи на істотний внесок науковців у розробку про-
блематики доказів, значна кількість її теоретичних і практич-
них аспектів не досліджувалася, розкривалася фрагментарно, 
недосить повно або не отримала однозначного вирішення.

Постановка завдання. Метою наукової праці є комп-
лексне дослідження законодавчих положень, узагальнення 
та аналіз вітчизняних наукових розробок із правил допус-
тимості та недопустимості доказів і правових наслідків їх 
порушення у кримінальному процесі.

Виклад основного матеріалу. Поняття  «доказів» 
належить  до  фундаментальних  правових  категорій, 
з  якими  генетично  пов’язана  вся  історія  кримінального 
судочинства  з моменту його  зародження, оскільки давно 
відомо, що за своєю природою кримінальний суд як певна 
розумова  операція  є  не  можливим  них  [9,  с.  29–30].  Це 
поняття визначає повноваження і зміст діяльності слідчих, 
прокурорів, суддів та інших учасників кримінального про-
вадження, від яких залежить реалізація кримінально-пра-
вової політики держави, виконання завдань кримінального 
провадження та забезпечення впровадження міжнародних 
стандартів кримінальної юстиції в Україні.

У  доктрині  кримінального  процесу  істотна  увага 
приділяється  дослідженню  допустимості  доказів.  Нор-
мативне  визначення  поняття  допустимого  доказу  свід-
чить  про  виділення  законодавцем  однієї  узагальненої 
умови  допустимості  доказів  –  їх  отримання  в  порядку, 
встановленому  КПК  України  (ч.  1  ст.  86  КПК  України) 
[2].  Частина  1  ст.  86  КПК  України  повністю  відповідає 
ч. 3 ст. 62 Конституції України, яка закріплює, що обви-
нувачення  не  може  ґрунтуватися  на  доказах,  одержаних 
незаконним  шляхом  [1],  та  розширене  тлумачення  якої 
за  умов  чинності  КПК  України  1960  року  здійснюва-
лося Конституційним Судом України у п. 3.2 Рішення від 
20.10.2011 № 12-рп/2011 [3]  і Верховним Судом України 
у п. 19 Постанови Пленуму від 01.11.1996 № 9 [4].

Однією  з  основних  гарантій  захисту  прав  людини 
у  кримінальному  процесі  від  неправомірних  дій  органів 
досудового слідства є така юридична «санкція» як визна-
ння доказів, отриманих із порушенням вимог, встановле-
них  кримінально-процесуальними  нормами,  недопусти-
мими, тобто такими, що не мають допустимого значення 
[13, с. 167–168]. В теорії кримінального процесу під тер-
міном «допустимість доказів» зазвичай розуміється здат-
ність джерела  відомостей встановлювати факт,  який має 
значення для справи [13, с. 168].

У  ст.  86  КПК  України  законодавець  вперше  надав 
легальну  дефініцію  допустимості  доказу,  зазначивши, 
що  доказ  визнається  допустимим,  якщо  він  отриманий 
в  порядку,  встановленому  цим  кодексом.  Відповідно  до 
ч. 2 цієї ж статті недопустимий доказ не може бути вико-
ристаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не 
може посилатися суд при ухваленні судового рішення [2].

Отже,  не  будь-який  доказ  може  бути  взятий  до  уваги 
судом.  Допустимість  доказів  зумовлюється  насамперед 
їхньою надійністю, що полягає у відомостях щодо джерела 
походження  інформації, можливості  її  перевірки й  спрос-
тування. На думку автора, до критеріїв допустимості слід 
віднести:  1)  належний  суб’єкт,  правомочний  провадити 
процесуальні  дії,  спрямовані  на  формування  доказів;  
2) надійність фактичних даних, що складають зміст доказу; 
3) дотримання вимог процесуальної форми при формуванні 
відповідного виду доказів; 4) етичність тактичних прийо-
мів, які використовуються для одержання доказів [7, с. 90].

На  відміну  від  умов  допустимості  доказів,  детально 
досліджених  у  доктрині  кримінального  процесу,  умови 
допустимості  речових  доказів  визначаються  лише  окре-
мими вченими-процесуалістами. Зокрема, В.В. Вапнярчук 
виділяє дві умови допустимості речових доказів, визнача-
ючи  їх  як  змістові  елементи процесуальної форми речо-
вих  доказів  як  правової  системи:  1)  належну  процедуру 
введення  речових  доказів  у  кримінальне  провадження;  
2) належну процедуру їх зберігання [6, с. 297].

Системний аналіз положень ст.ст. 87-89 КПК України 
дозволяє зробити висновок, що серед всіх доказів, отри-
маних під час кримінального провадження з порушенням 
закону, законодавець фактично розрізняє три види: 1) без-
умовно  недопустимі,  тобто  ті,  про  недопустимість  яких 
прямо  вказано  в  КПК  України;  2)  умовно  недопустимі, 
допустимість чи недопустимість яких визначається судом 
у кожному конкретному випадку  залежно від встановле-
них  обставин  кримінального  провадження;  3)  очевидно 
недопустимі (ч. 2 ст. 89 КПК України).

Виходячи з положень ст. 87 КПК України, можна дійти 
висновку, що у вказаній класифікації перші два види недо-
пустимості доказів пов’язані з істотністю порушень прав 
і  свобод  людини,  гарантованих  Конституцією  України 
та  законами  України,  міжнародними  договорами,  згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України 
(ч.ч. 1, 2 ст. 87 КПК України), а третій – з оціночним понят-
тям  «очевидна  недопустимість  доказів  у  кримінальному 
провадженні». Так, відповідно до ч. 2 ст. 89 КПК України 
в разі встановлення очевидної недопустимості доказу під 
час  судового  розгляду  суд  визнає  цей  доказ  недопусти-
мим, що тягне за собою неможливість дослідження такого 
доказу або припинення його дослідження в судовому засі-
данні, якщо таке дослідження було розпочато.

В  теорії  кримінального  процесу  є  декілька  підхо-
дів  до  розрізнення  підстав  визнання  доказів  недопусти-
мими.  Здебільшого  недопустимі  докази  класифікують 
залежно від критеріїв, характеру допущеного процесуаль-
ного  порушення. Н.М. Кіпніс  [8,  с.  27], П.А. Лупинська 
[10, с. 2], О.В. Смирнов [11, с. 185] пропонують такі кри-
терії недопустимості доказів:

1)  неналежний  суб’єкт,  уповноважений  проводити 
процесуальні дії, спрямовані на отримання доказів;

2)  неналежне джерело фактичних даних (відомостей, 
інформації), які є змістом доказів;

3)  неналежна процесуальна дія, яку використовували 
для одержання доказів;

4)  неналежний порядок проведення процесуальної дії, 
яку застосовано як засіб отримання доказів.

Зазначені  критерії  є  базовими  та  можуть  бути  вико-
ристані як підстава для визнання доказів недопустимими. 
Водночас аналіз теоретичних напрацювань надає можли-
вість  виокремити  ширше  коло  підстав  визнання  доказів 
недопустимими, яке, зокрема, охоплює:

1)  наявність можливості перевірити походження фак-
тичної інформації;

2)  компетентність, обізнаність осіб, від яких вона над-
ходить і які її збирають;

3)  дотримання загальних правил доказування;
4)  дотримання правил  збирання даних певного  виду, 

які убезпечують від неповноти і спотворень;
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5)  дотримання правил, які гарантують повноту і точ-
ність фіксації зібраної інформації у справі;

6)  відмова від здогадок і припущень [5, с. 39].
Крім  класичних  критеріїв,  зазначені  автори  виокре-

млюють  і  додаткові  підстави  визнання  доказів  недопус-
тимими, а саме дотримання правил збирання даних пев-
ного  виду,  які  убезпечують  від  неповноти  і  спотворень, 
що  є  правильним,  на  думку  автора,  з  огляду  на  те,  що 
доказування окремого виду доказів має певні особливості 
й  потребує  їх  урахування. Недотримання  їх  є  підставою 
для визнання доказу недопустимим.

На  відміну  від  більшості  процесуалістів, М.С.  Стро-
гович  звузив  коло  критеріїв,  виокремивши  лише  закон-
ність  джерел  отримання,  способів  збирання  та  оформ-
лення  отримання фактичних даних  [12,  с.  34]. Водночас 
С.А. Шейфер розширює коло критеріїв доказами «за чут-
ками». В цьому контексті науковець зауважує, що:

1)  визнають  недопустимими  докази,  отримані  шля-
хом сприйняття тих об’єктів, в яких сліди злочину можуть 
бути відображені спотворено. Доказового значення також 
не  має  інформація,  походження  якої  та  зв’язок  із  дослі-
джуваною обставиною не можливо встановити;

2)  недопустимість  доказів  може  бути  спричинена 
умовами сприйняття доказової інформації. Так, не можуть 
бути  визнані  допустимими  докази,  отримані  способами, 
не передбаченими законом;

3)  недопустимість  доказів  породжує  неправильний 
вибір  пізнавальних  прийомів  (їх  невідповідність  харак-
теру  відображеної  інформації),  застосованих  в  межах 
закону,  способів  отримання  фактичних  даних.  Такі  ж 
наслідки настають тоді, коли слідчий або суд під час отри-
мання доказів довільно змінюють поєднання пізнавальних 
засобів, що полягає в порушенні порядку проведення слід-
чої дії та призводить до спотворення інформації;

4)  доказ може бути визнано недопустимим, якщо піз-
навальний прийом виявився недосить ефективним, тобто 
забезпечив відображення незначної кількості  інформації, 
яку майже не можна використати для встановлення істини 
[14, с. 43–44].

Інші  критерії  недопустимості  доказів  пропонує 
В.А.  Іщенко,  який,  крім  суб’єкта,  правомочного  прово-
дити процесуальні дії, спрямовані на формування доказів, 
дотримання  вимог  процесуальної форми  під  час форму-
вання доказів і надійності фактичних даних, що є змістом 
доказу, визначає також етичність тактичних прийомів, які 
використовують  для  одержання  доказів  [7,  с.  90].  Вио-
кремлення етичності як критерію підстав визнання дока-
зів недопустимими можливе, однак його не варто вважати 
базовим.

Загалом  вчені-процесуалісти  не  сформували  єдиний 
підхід  до  базових  підстав  визнання  доказів  недопусти-
мими. Однак більшість зводить  їх до таких: неналежний 
суб’єкт  доказування;  неналежне  джерело  доказів;  нена-
лежна процесуальна дія; неналежний порядок проведення 
процесуальної дії.

Визнання  доказів  недопустимими  є  важливою  кри-
мінально-процесуальною  санкцією,  яка  застосовується 
у випадку встановлення допущених при одержанні та фік-
сації  доказів  порушень  кримінального  процесуального 
закону як спосіб реагування на виявлені порушення.

Визнання доказів недопустимими тягне за собою пра-
вові наслідки, які є специфічними для кожної стадії кри-
мінального провадження і залежать від: 1) істотності зна-
чення для кримінального провадження доказу, визнаного 
недопустимим;  2)  наданого  суб’єкту  оцінки  кола  повно-
важень у конкретній стадії кримінального провадження.

Визнання  доказів  недопустимими  призводить  до 
втрати ними юридичної сили, неможливості їх врахування 
(використання)  при  прийнятті  процесуальних  рішень 
і при доведенні обставин, які входять до предмету дока-
зування у справі.

Визнання  доказів  недопустимими  можливе  на  будь-
якій стадії кримінального провадження, в кожній із яких 
процесуальний  порядок  вирішення  цього  питання  може 
бути  охарактеризований  за  схемою:  1)  виявлення  під-
став  для  визнання  доказу  недопустимим;  2)  ініціювання 
розгляду  питання  про  визнання  доказу  недопустимим;  
3)  оцінка  істотності  допущених  порушень  норм  кримі-
нального  процесуального  закону  при  одержанні  та  фік-
сації  доказу;  4)  вирішення питання про визнання доказу 
недопустимим. 

При цьому на кожній стадії вказаним елементам при-
таманна  специфіка,  зумовлена  особливостями  щодо:  
1) кола об’єктів, які підлягають оцінці за критерієм допус-
тимості;  2)  кола  учасників  кримінального  провадження, 
які  мають  право  ініціювати  розгляд  питання  про  визна-
ння доказів недопустимими; 3) порядку ініціювання роз-
гляду  цього  питання  залежно  від  суб’єкта  ініціювання;  
4)  порядку  розгляду питання про  визнання  доказу  недо-
пустимим залежно від повноважень суб’єкта оцінки.

За юридичними наслідками недопустимі докази поді-
ляють на такі, що тягнуть за собою:

1)  закриття кримінального провадження. Кримінальне 
провадження закривають у разі наявності недопустимого 
доказу в матеріалах кримінального провадження, одержа-
ного з істотним порушенням прав людини і громадянина;

2)  зміну  обсягу  повідомлення  про  підозру  або  зміну 
кваліфікації діяння. Обсяг повідомлення про підозру або 
кваліфікацію діяння змінюють в разі, якщо вбачається, що 
доказ,  який доводить наявність  у  діянні  складу  злочину, 
є недопустимим,  а  решта доказів  свідчать про наявність 
іншого складу злочину;

3)  винесення  виправдувального  вироку.  Залежно  від 
доказової сили речового доказу визнання його недопусти-
мим тягне за собою закриття кримінального провадження 
у зв’язку з неможливістю доведення вини;

4)  зміну або скасування вироку в касаційному порядку 
(у разі встановлення підстав визнання доказів недопусти-
мими внаслідок перевірки законності оскаржуваних судо-
вих рішень під час касаційного розгляду).

Висновки. В  основу  визначення  поняття  «доказів» 
у кримінальному процесі законодавцем покладена інфор-
маційна  модель  доказів.  Відповідно  до  неї  докази  –  це 
єдність фактичних даних (даних про факти) та  їх проце-
суальних джерел.

На думку автора, позиція, де докази – це нерозривна 
єдність  їх  змістовної  сторони  (фактичних  даних,  тобто 
відомостей, які дають можливість встановити факти, що 
є  предметом  доказування)  та  їх  процесуальних  джерел 
(форми, що є встановленим кримінальним процесуальним 
законом порядком отримання фактичних даних та їх фік-
сації)  є  більш  прийнятною,  оскільки  процесуальні  дже-
рела доказів є процесуальною формою існування і збері-
гання  відомостей  про факти  як  докази  у  кримінальному 
процесі. Без втілення в цю процесуальну форму фактичні 
дані не мають значення доказу, а порушення процесуаль-
ної  форми  їх  залучення  до  сфери  кримінально-процесу-
ального доказування призводить до визнання доказу недо-
пустимим.

Варто наголосити, що до змісту оцінки доказів як фак-
тичних даних (відомостей про факти) входить перш за все 
встановлення їх належності, достовірності, допустимості 
й достатності для вирішення як окремих питань у справі, 
так і справи загалом. 

Отже, поняття доказів належить до фундаментальних 
категорій у кримінальному процесі. Адже від правильного 
розуміння цього поняття залежить і напрям пошуку дока-
зів,  і  вміння  їх  використовувати  в  процесі  встановлення 
істини.  У  кримінальному  процесі  докази  виступають  як 
засоби доказування конкретних обставин вчиненого сус-
пільно-небезпечного діяння, які мають значення для пра-
вильного вирішення кримінального провадження.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ КЛОПОТАННЯ СЛІДЧОГО  
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРИМУСОВЕ ВІДБИРАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЗРАЗКІВ 

CHARACTERISTICS OF AN INVESTIGATIVE JUDGE’S CONSIDERATION  
OF AN INVESTIGATOR’S MOTION TO GIVE PERMISSION  

TO TAKE BIOLOGICAL SAMPLES IN A COMPULSORY MANNER

Могила В.С.,
аспірант кафедри кримінального процесу

Національного університету «Одеська юридична академія»

У статті досліджено проблематику розгляду слідчим суддею клопотання слідчого про надання дозволу на примусове відбирання 
біологічних зразків. Звернено увагу на те, що ні ст. 245 КПК України, ні інші статті КПК України не регламентують особливості розгляду 
та вирішення такого клопотання слідчим суддею. Звернено увагу на те, що практика ЄСПЛ підтверджує необхідність медичного спо-
стереження при будь-якому порушенні особистої недоторканності з метою отримання доказів, а ст. 254 КПК України прямо передбачає 
можливість участі спеціаліста для відібрання зразків для проведення експертизи лише тоді, коли проведення експертизи доручено 
судом; про слідчого суддю взагалі не йдеться. 

Зроблено висновок, що розгляд слідчим суддею клопотання слідчого про надання дозволу на примусове відбирання біологічних 
зразків має істотну специфіку порівняно із розглядом клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Так, ч. 2 ст. 163 КПК 
України не є застосовною при розгляді цього клопотання; обов’язковість участі слідчого для отримання дослідження відомостей щодо 
механізму майбутньої медичної маніпуляції та встановлення того, що до особи не буде застосоване погане поводження у розумінні  
ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; слідчий має заявляти клопотання про розгляд клопотання у закритому 
судовому засіданні на підставі п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України та ч. 1 ст. 286 Цивільного кодексу України. 

До локального предмету доказування при розгляді слідчим суддею клопотання слідчого про надання дозволу на примусове відби-
рання біологічних зразків належать обставини, передбачені ч.ч. 3, 4 ст. 132 КПК України; зразки, які планують отримати, їх характерис-
тики, обсяг; правильність встановлення особи, в якої відбиратимуться біологічні зразки; попереднє залучення експерта для проведення 
експертизи; для вирішення яких питань необхідно отримати зразки; неможливість вирішення цих питань без отримання зразків; відмова 
особи від надання зразків добровільно; в яких умовах буде здійснено відбирання зразків; особливості стану здоров’я особи, щодо якої 
подано клопотання.

Ключові слова: досудове розслідування, слідчий, слідчий суддя, отримання зразків для експертизи, тимчасовий доступ до речей і 
документів, освідування.

The article deals with issues of an investigative judge’s consideration of an investigator’s motion to give permission to take biological samples 
in a compulsory manner. Attention was drawn to the fact that neither Article 245 of CCP of Ukraine nor other articles regulate particularities of 
consideration and resolution of such motion by the investigative judge. It is also highlighted that despite the fact that the European Court of 
Human Rights (ECHR) acknowledges within its case-law the need for a medical examination for any case of violation of personal integrity in order 
to obtain evidence, Article 254 of CCP of Ukraine provides the possibility of participation of a specialist to take samples in order to conduct expert 
examination only when such examination is ordered by a court, whereas there no reference made to the investigative judge. 

It is concluded that the investigative judge consideration of the motion to give permission to take biological samples in a compulsory manner 
has special nature compared to a consideration of a motion to grant provisional access to objects and documents. The special nature is as 
follows: Article 163 para 2. of CCP of Ukraine is not applicable for consideration of the motion; mandatory participation of an investigator to 
obtain information in regard to future medical interference and to verify that a person would be subjected to ill-treatment within the meaning of  
Article 3 of European Convention of Human Rights; an investigator must make a motion to conduct criminal proceedings in camera under Article 27  
para 2 (4) of CCP of Ukraine and Article 286 para 1 of Civil Code of Ukraine. 

The local subject of proof (fact in issue) for an investigative judge’s consideration of an investigator’s motion to give permission to take 
biological samples in a compulsory manner shall include: circumstances provided for by Article 132 paras. 3 and 4 of CCP of Ukraine; samples to 
be taken, their characteristics, scope; correctness of person’s in question identification; whether the expert was engaged for an examination; what 
issues to be resolved by taking the samples; person’s refusal to voluntary provide samples; in what conditions samples would be taken; person’s 
state of health, in regard of which the motion was filed.

Key words: pre-trial investigation, investigator, investigating judge, obtaining samples for expertise, provisional access to objects and 
documents, examining of an individual.

Постановка проблеми.  Право  людини  на  свободу 
та  особисту  недоторканність,  право  на  повагу  до  люд-
ської  гідності,  які  гарантовані  ст.ст.  11,  12 КПК України 
та  кореспондуються  із  положеннями  ст.ст.  3,  5,  8  Кон-
венції  про  захист  прав  людини  і  основоположних  сво-
бод, в кримінальному провадженні України можуть бути 
обмежені  і шляхом примусового відбирання біологічних 
зразків. Ця  процесуальна  дія має  розглядатися  в  аспекті 
ст.  8 Конвенції  про  захист  прав  людини  і  основополож-
них свобод, оскільки поняття приватного життя охоплює 
фізичну і моральну цілісність особи, ст. 8 накладає на дер-
жави позитивний обов’язок забезпечувати своїм громадя-
нам право на ефективний захист своєї фізичної та психо-
логічної недоторканності [1, c. 43]. 

Частина 3 ст. 245 КПК України передбачає, що в разі 
відмови особи добровільно надати біологічні зразки слід-
чий  суддя,  суд  за  клопотанням  сторони  кримінального 
провадження, яке розглядається в порядку, передбаченому 

ст.ст.  160-166  цього  кодексу,  має  право  дозволити  слід-
чому,  прокурору  (або  зобов’язати  їх,  якщо  клопотання 
було  подано  стороною  захисту)  здійснити  відбирання 
біологічних  зразків  примусово.  Зважаючи  на  положення 
ст.  8 Конвенції  про  захист  прав  людини  і  основополож-
них  свобод,  таке  втручання  у  права  має  здійснюватися 
«згідно  із  законом»,  що  означає  доступність,  передба-
чуваність  та  якість  відповідного  законодавства.  Проте 
ні  ст.  245 КПК України,  ні  інші  статті  цього  кодексу  не 
регламентують особливості розгляду та вирішення такого 
клопотання слідчим суддею. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Питання 
отримання  зразків  для  експертизи  у  процесуальному 
аспекті після набрання чинності КПК України 2012 року 
розглядалися у працях О.В. Бауліна, Г.С. Бідняк, І.В. Гло-
вюк,  В.В.  Коваленка,  С.О.  Ковальчука,  В.А.  Колесника, 
С.О.  Коропецької,  В.Д.  Людвік,  Є.Д.  Лук’янчикова, 
Б.Є.  Лук’янчикова,  О.В.  Лускатова,  Н.В.  Павлової, 
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К.М.  Пантелєєва,  В.В.  Рогальської,  М.М.  Стоянова, 
А.І.  Терещенко,  В.В.  Тіщенка,  В.І.  Чекотила,  А.П.  Чер-
ненка, А.Г. Шиян, М.Г. Щербаковського та інших. Проте 
особливості  розгляду  слідчим  суддею  клопотання  слід-
чого про надання дозволу на примусове відбирання біо-
логічних зразків спеціальним дослідженням практично не 
піддавалися.

Метою статті є виявлення специфіки розгляду та вирі-
шення клопотання слідчого про надання дозволу на при-
мусове  відбирання  біологічних  зразків,  аналіз  практики 
розгляду  та  вирішення  таких  клопотань,  виявлення про-
галин  нормативної  регламентації  розгляду  та  вирішення 
таких  питань,  формулювання  пропозицій  щодо  їх  усу-
нення.

Виклад основного матеріалу.  Біологічні  зразки,  як 
і інші зразки, поділяються на вільні, умовно-вільні та екс-
периментальні  [2,  c.  485].  Проте,  зважаючи  на  форму-
лювання ч. 3 ст. 245 КПК України, і те, що звернення до 
слідчого судді з клопотанням є наслідком відмови добро-
вільно надати біологічні зразки в порядку освідування, то 
реально йдеться про експериментальні біологічні зразки. 
Відповідно таке відбирання буде пов’язане із порушенням 
фізичної недоторканності людини, а в деяких випадках – 
анатомічної цілісності її організму. 

Цей процес   має  здійснюватися в порядку,  який буде 
пропорційним  (співмірним)  із  повагою  права  особи  на 
особисту  недоторканність,  не  буде  порушувати  гарантії 
ст.  3  Конвенції  про  захист  прав  людини  і  основополож-
них  свобод,  а  межі  застосовування  примусу  мають  вра-
ховувати практику ЄСПЛ у справах “Salikhov v. Russia”, 
“P.G.  and  J.H.  v.  the  United  Kingdom”,  “S.  and Marper  v. 
The United Kindgom”,  “Saunders  v.  the United Kingdom”, 
“O’Halloran and Francis v.  the United Kingdom”, “Jalloh v. 
Germany”. Це детермінує локальний предмет доказування 
та особливості розгляду клопотання. 

В  літературі  пропонується,  щоб  розгляд  зазначеного 
вище  клопотання  відбувався  за  участю  сторони  кримі-
нального провадження, яка подала клопотання, та особи, 
в якої планується здійснити примусове відібрання біоло-
гічних  зразків.  Неприбуття  за  судовим  викликом  особи, 
в якої планується здійснити примусове відібрання біоло-
гічних зразків, без поважних причин або неповідомлення 
нею про причини неприбуття не  є перешкодою для роз-
гляду клопотання. Слідчий суддя за результатами розгляду 
клопотання постановляє ухвалу про примусове відібрання 
біологічних  зразків  в  особи  для  проведення  експертизи, 
якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася 
із  клопотанням,  доведе  наявність  достатніх  підстав  вва-
жати, що біологічні зразки належать конкретній фізичній 
особі або в сукупності з іншими доказами мають суттєве 
значення  для  встановлення  важливих  обставин  у  кримі-
нальному провадженні. Відповідна ухвала повинна відпо-
відати вимогам ст. 164 КПК [3, c. 19–20].

При  застосуванні  до  цього  клопотання  ст.ст.  160-166  
КПК  України  виникають  додаткові  питання.  Автор  вва-
жає  недоцільним  реалізацію  механізму,  передбаченого 
ч.  2  ст.  163 КПК України,  адже,  зважаючи на  специфіку 
зразків, складно собі уявити ситуацію, коли особа, навіть 
якщо йдеться про підозрюваного, змінить або знищить ті 
об’єкти,  які  можуть  бути  експериментальними  біологіч-
ними зразками. 

КПК  України  не  вказує,  як  слідчий  суддя  має  діяти 
в ситуації, коли слідчий не з’явився або просить розглянути 
клопотання за його відсутності, хоча і закріпляє загальне 
правило  –  слідчий  суддя,  суд  розглядає  клопотання  за 
участю сторони кримінального провадження, яка подала 
клопотання.  В  узагальненні  судової  практики щодо  роз-
гляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів 
забезпечення  кримінального провадження  [4]  неявка  без 
поважної  причини  сторони  кримінального  провадження, 
якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей 

і документів, свідчить про фактичне не підтримання пода-
ного клопотання та не доведення згаданих обставин, що 
має розцінюватися як підстава для відмови в задоволенні 
такого  клопотання.  Такий  підхід  слід  повністю  підтри-
мати, оскільки без участі слідчого не можливо дослідити 
обставини  механізму  майбутньої  медичної  маніпуляції 
та переконатися в тому, що до особи не буде застосоване 
погане поводження в розумінні ст. 3 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод. 

Крім  того,  на  практиці  часто  трапляються  випадки, 
коли  слідчий  просить  у  заяві  розглядати  клопотання  за 
його відсутності, слідчі судді в такому режимі розглядають 
клопотання  [5–8],  при  цьому  не  посилаючись  на  норму 
КПК України, яка б дозволяла це робити. Стаття 163 КПК 
України не надає слідчому судді такої можливості, а роз-
гляд  клопотання  без  слідчого  фактично  унеможливлює 
дослідження  обставин  стосовно  механізму  майбутньої 
медичної маніпуляції та встановлення того, що до особи не 
буде застосоване погане поводження в розумінні ст. 3 Кон-
венції про захист прав людини і основоположних свобод.

Неприбуття  за  судовим  викликом  особи,  у  володінні 
якої  знаходяться  речі  і  документи,  без  поважних  при-
чин  або  неповідомлення  нею  про  причини  неприбуття 
не є перешкодою для розгляду клопотання. Зважаючи на 
те, що слідчий суддя розглядатиме питання, пов’язане  із 
порушенням  фізичної  недоторканності  людини,  здебіль-
шого анатомічної цілісності  її організму,  то для  забезпе-
чення  пропорційності  втручання  доцільно  в  разі  першої 
неявки особи відкласти розгляд клопотання, повторивши 
судовий виклик особи, адже не виключена ситуація, коли 
особа може мати  проблеми  зі  здоров’ям,  які  ускладнять 
виконання ухвали слідчого судді або особа потребуватиме 
особливої процедури цієї медичної маніпуляції. 

При  визначенні  локального  предмету  доказування 
слід виходити найперше з ч. 4 ст. 132 КПК України. Зва-
жаючи  на  інтрузивність  процесуальної  дії  з  відбирання 
зразків, правомірність втручання має бути проаналізована 
за  алгоритмом  трискладового  тесту  [9],  де  необхідність 
втручання  нормативно  виражена  у  формулюванні  необ-
хідності  оцінки  без  застосованого  заходу  забезпечення 
кримінального  провадження  отримати  речі  і  документи, 
які  можуть  бути  використані  під  час  судового  розгляду 
для встановлення обставин у кримінальному провадженні 
(хоча у цьому випадку слід врахувати, що зразки не є дже-
релами доказів у кримінальному провадженні, а джерелом 
доказів є висновок експерта). 

Як складник необхідності втручання має бути доведена 
неможливість  без  зразків,  про  які  йдеться  у  клопотанні, 
провести  відповідну  експертизу.  Належність  втручання 
виявляється  у  можливості  за  допомогою  зразків  про-
вести експертизу, розумність – у визначенні, чи зумовлене 
обставинами кримінального провадження таке втручання 
у право людини на особисту недоторканність,  зважаючи 
на вимоги ст. 3 Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод. 

Положення  ч.  5  ст.  163  КПК України  не  є  релевант-
ними  для  визначення  локального  предмету  доказування 
при розгляді слідчим суддею клопотання слідчого про від-
бирання біологічних зразків примусово. Зважаючи на спе-
цифіку клопотання, крім обставин, передбачених ч.ч. 3, 4  
ст.  132  КПК  України,  необхідно  встановити  зразки,  які 
планують  отримати,  їх  характеристики,  обсяг;  правиль-
ність  визначення  слідчим  особи,  в  якої  відбиратимуться 
біологічні  зразки;  чи  залучено  експерта  для  проведення 
експертизи, і для вирішення яких питань необхідно отри-
мати  зразки;  неможливість  вирішення  цих  питань  без 
отримання  зразків;  відмова  особи  від  надання  зразків 
добровільно. 

Крім  того,  при  прийнятті  рішення  за  клопотанням 
слідчий  суддя  має  врахувати  практику  ЄСПЛ  стосовно 
меж  примусу  в  аспекті  порушення  фізичної  цілісності 
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особи. Зокрема, у рішенні ЄСПЛ “Salikhov v. Russia” [10] 
ЄСПЛ нагадав  застосовувані принципи  справи  “Jalloh v. 
Germany”,  вказавши,  що  «будь-яке  порушення  особис-
тої недоторканності з метою отримання доказів має бути 
предметом  ретельного  контролю,  при  якому  особлива 
увага  повинна  бути  приділена  таким  факторам:  чи  було 
примусове медичне втручання необхідним для отримання 
доказів,  загрозою  здоров’ю  підозрюваного,  способом, 
яким  проводилася  процедура,  чи  були  завдані  фізичний 
біль  і  моральні  страждання  підозрюваному.  З  урахуван-
ням всіх обставин конкретної справи втручання не пови-
нно  досягати  мінімального  рівня  суворості,  яке  відно-
сить скаргу до сфери дії ст. 3 Конвенції» (п. 75). На жаль, 
ст. 245 КПК України таких принципів не враховує. 

Слідчий  суддя  при  розгляді  клопотання  має  встано-
вити,  в  яких  умовах  буде  здійснено  відбирання  зразків 
(слідчий має довести, що це будуть умови, пристосовані 
для  медичного  втручання,  тобто  відбирання  буде  здій-
снюватися особою, яка має медичну освіту та відповідну 
кваліфікацію);  дослідити,  чи  може  бути  завдана  загроза 
здоров’ю  особи  (за  умови,  що  учасниками  розгляду 
надана така інформація); дослідити, чи є в особи особли-
вості стану здоров’я, які можуть вплинути на прийняття 
рішення про відбирання зразків і процедуру їх відбирання.

Попри  те,  що  практика  ЄСПЛ  підтверджує  необхід-
ність  медичного  спостереження  при  будь-якому  пору-
шенні  особистої  недоторканності  з  метою  отримання 
доказів,  ст.  254  КПК України  прямо  передбачає  можли-
вість участі спеціаліста для відібрання зразків для прове-
дення експертизи лише тоді, коли проведення експертизи 
доручено  судом;  про  слідчого  суддю  взагалі  не  йдеться. 
Таке  відбирання  біологічних  зразків  не  корелюється  із 
практикою ЄСПЛ, яка є в Україні джерелом права. 

Натомість  ст.  241  КПК  України  вказує,  що  освіду-
вання  здійснюється  на  підставі  постанови  прокурора,  а 
за  необхідності  й  за  участю  судово-медичного  експерта 
або  лікаря. Оскільки  при  відбиранні  біологічних  зразків 
обійтися  без  допомоги  медичного  працівника  не  мож-
ливо, автор вважає, що слідчий суддя має це враховувати 
і зобов’язувати в резолютивній частині ухвали, щоб слід-
чий  залучав  судово-медичного  експерта  або  лікаря  до 
виконання  ухвали  (оскільки  доручити  виконання  ухвали 
безпосередньо спеціалісту слідчому судді не дозволяють 
норми КПК України). 

Наприклад,  в  ухвалі  слідчого  судді  Новоукраїн-
ського  районного  суду  Кіровоградської  області  від 
22.02.2018 року зазначено: «Надати дозвіл слідчому Ново-
українського ВП ГУ НП в Кіровоградській області стар-
шому  лейтенанту  поліції  ОСОБА_3  на  примусове  віді-
брання  зразків  крові  у  підозрюваного  в  кримінальному 
провадженні,  внесеному  до  Єдиного  реєстру  досудових 
розслідувань  за №  12018120230000135  від  13.02.2018  за 
ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 
п.  12  ч.  2  ст.  115  КК  України,  ОСОБА_2,  ІНФОРМА-
ЦІЯ_3  для  проведення  судово-медичних  експертиз  за 
участі фахівців за медичними спеціальностями після про-
ведення медичного обстеження підозрюваного, якщо така 
маніпуляція буде безпечною для життя та здоров’я підо-
зрюваного» [11]. 

В  іншій  ухвалі  було  зазначено:  «Доручити  органу 
досудового розслідування начальнику Дніпровського ВП 
Кам’янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській 
області провести певні слідчі дії за правилами, передбаче-
ними ст.ст. 245, 241 КПК України та відібрати біологічні 
зразки крові в ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, обвинуваче-
ного за ч. 1 ст. 115 КК України, яка утримується під вар-
тою  в  Дніпропетровській  установі  виконання  покарань 
№ 4,  прокурору Петропольській М.Л.  забезпечити  вико-
нання вказаних дій у найкоротший час» [12]. 

Проте є випадки, коли навіть при дозволі на примусове 
відібрання  зразків  крові  [13–15]  та  букального  епітелію 

(слини)  в підозрюваного  [16–17] не  вказується, що воно 
має здійснюватися за участі спеціаліста, який має спеці-
альні медичні  знання. Напевно, це пов’язано  із недоско-
налістю  нормативної  регламентації  цього  питання  саме 
у  ст.  245  КПК України.  В  літературі  є  пропозиції  щодо 
закріплення у ст. 245 КПК України можливості залучення 
спеціаліста, якщо відібрання зразків для проведення екс-
пертизи здійснюється за дорученням слідчого судді, суду, 
слідчим  або  співробітником  оперативного  підрозділу 
[18, c. 540], проте цього недосить для вирішення питань 
участі  спеціаліста  при  наданні  слідчим  суддею  дозволу 
слідчому,  прокурору  здійснити  відбирання  біологічних 
зразків примусово,  адже в такому випадку експерт  залу-
чається  стороною  обвинувачення,  а  слідчий  суддя  надає 
дозвіл лише на відбирання біологічних зразків примусово. 

Автор  статті  пропонує  ч.  3  ст.  245  КПК  України 
викласти в такій редакції: «3. Відбирання біологічних зраз-
ків  в  особи  здійснюється  за  правилами,  передбаченими 
ст.  241 цього кодексу. В разі  відмови особи добровільно 
надати біологічні зразки слідчий суддя, суд за клопотан-
ням  сторони  кримінального  провадження,  яке  розгляда-
ється в порядку, передбаченому ст.ст. 160–166 кодексу, має 
право  дозволити  слідчому,  прокурору  (або  зобов’язати 
їх,  якщо  клопотання  було  подано  стороною  захисту) 
здійснити  відбирання  біологічних  зразків  примусово  за 
обов’язкової участі судово-медичного експерта або лікаря 
в медичному закладі».

З  урахуванням  цих  обставин  постає  питання  щодо 
режиму  розгляду  клопотання.  КПК  України  не  містить 
спеціальних  вимог  стосовно  цього,  але  в  листі  ВССУ 
щодо  окремих  питань  здійснення  слідчим  суддею  суду 
першої інстанції судового контролю в кримінальному про-
вадженні від 16.06.2016 зазначено, що з огляду на характер 
заходів забезпечення кримінального провадження, мету їх 
застосування,  з  урахуванням  імперативної  вимоги  про-
цесуального  закону  щодо  недопустимості  розголошення 
відомостей досудового розслідування (ст. 222 КПК) слідчі 
судді за наявності клопотання слідчого / прокурора розгля-
дають клопотання про застосування заходів забезпечення 
в закритому судовому засіданні, на якому може бути при-
сутнім лише визначене процесуальним законом коло осіб. 

Зважаючи  на  те,  що  можуть  досліджуватися  обста-
вини,  пов’язані  із  станом  здоров’я  особи,  в  якої  планують 
відбирати  біологічні  зразки,  слідчий  має  заявляти  відпо-
відне клопотання, керуючись п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України, 
оскільки ч. 1 ст. 286 Цивільного кодексу України передбачає, 
що  фізична  особа  має  право  на  таємницю  про  стан  свого 
здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, 
про відомості, отримані при її медичному обстеженні.

Висновки. Розгляд  слідчим суддею клопотання  слід-
чого про надання дозволу на примусове відбирання біо-
логічних  зразків  має  істотну  специфіку  порівняно  із 
розглядом  клопотання  про  тимчасовий  доступ  до  речей 
і  документів,  яка  полягає  в  тому,  що  ч.  2  ст.  163  КПК 
України не є застосовною при розгляді цього клопотання; 
обов’язковість участі слідчого для отримання дослідження 
відомостей щодо механізму майбутньої медичної маніпу-
ляції та встановлення того, що до особи не буде застосо-
ване погане поводження  в  розумінні  ст.  3 Конвенції  про 
захист  прав  людини  і  основоположних  свобод;  слідчий 
має заявляти клопотання про розгляд клопотання у закри-
тому судовому засіданні на підставі п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК 
України та ч. 1 ст. 286 Цивільного кодексу України. 

До  локального  предмету  доказування  при  розгляді 
слідчим суддею клопотання слідчого про надання дозволу 
на  примусове  відбирання  біологічних  зразків  належать 
обставини,  передбачені  ч.ч.  3,  4  ст.  132  КПК  України; 
зразки, які планують отримати,  їх характеристики, обсяг; 
правильність встановлення особи, в якої відбиратимуться 
біологічні зразки; попереднє залучення експерта для про-
ведення експертизи; для вирішення яких питань необхідно 
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отримати  зразки;  неможливість  вирішення  цих  питань 
без отримання зразків; відмова особи від надання зразків 
добровільно;  в  яких  умовах  буде  здійснено  відбирання 
зразків;  особливості  стану  здоров’я  особи,  щодо  якої 
подано клопотання.

Для забезпечення дотримання вимог ст. 3 Конвенції про 
захист  прав  людини  і  основоположних  свобод  в  частині 
необхідності  медичного  спостереження  при  будь-якому 
порушенні особистої недоторканності з метою отримання 
доказів  слід  ч.  3  ст.  245  КПК України  викласти  в  такій 

редакції:  «3.  Відбирання  біологічних  зразків  в  особи 
здійснюється за правилами, передбаченими ст. 241 цього 
кодексу. В разі відмови особи добровільно надати біоло-
гічні  зразки  слідчий  суддя,  суд  за  клопотанням  сторони 
кримінального провадження, яке розглядається в порядку, 
передбаченому ст.ст. 160–166 кодексу, має право дозволити 
слідчому, прокурору (або зобов’язати їх, якщо клопотання 
було подано стороною захисту) здійснити відбирання біо-
логічних зразків примусово за обов’язкової участі судово-
медичного експерта або лікаря в медичному закладі».
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ СЛІДЧОГО  
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

LEGAL REGULATION OF INVESTIGATOR'S POWERS IN CRIMINAL PROCEEDINGS
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Статтю присвячено дослідженню сучасного стану нормативно-правового регулювання повноважень слідчого з розслідування кримі-
нальних правопорушень за чинним законодавством України. Проаналізовано окремі повноваження слідчого з точки зору їх законодав-
чого закріплення. Акцентовано увагу, що на рівень та якість діяльності органів досудового слідства впливає низка негативних факто-
рів: недосконалість певних положень кримінального процесуального законодавства, які здебільшого мають вибірковий і безсистемний 
характер; неналежний стан взаємодії органів досудового розслідування з окремими службами; перевантаження слідчих підрозділів; 
неукомплектованість професійних кадрів. 

Досліджено сутність і значення процесуальної самостійності слідчого у кримінальному провадженні, встановлено роль процесуаль-
ної самостійності слідчого у всебічному, повному і неупередженому розслідуванні. Встановлено, що інтерес слідчого полягає в викритті 
винного, повідомленні йому про підозру, складанні обвинувального акту і направленні матеріалів кримінального провадження з обви-
нувальним актом до прокурора для порушення ним державного обвинувачення.

Визначено, що окремі повноваження слідчого передбачені в КПК України, а також у різних відомчих інструкціях і наказах, але деякі 
положення не завжди передбачені в КПК України. В той же час акцентовано увагу на тому, що правові колізії виникають між нормами 
КПК України, які регламентують повноваження слідчого при проведенні досудового розслідування в Україні (ч. 4 ст. 40 і ст. 311 КПК 
України) окремими положеннями нормативно-правових актів. Зокрема щодо приписів Положення про органи досудового розслідування 
Національної поліції України в частині права слідчого оскаржувати рішення, дію чи бездіяльність прокурора, який здійснює процесуальне 
керівництво досудовим розслідуванням, до прокуратури вищого рівня щодо прокуратури, в якій обіймає посаду такий прокурор. 

Аналіз проблемних ситуацій, в яких виникли колізії між нормами КПК України та зазначеними нормативно-правовими актами, дозво-
лив сформулювати пропозиції про внесення змін як в КПК України, так і в інші нормативно-правові акти.

Ключові слова: слідчий, повноваження, органи досудового розслідування, процесуальна самостійність, досудове розслідування, 
кримінальне провадження, правове забезпечення слідчої діяльності.

The article is devoted to the investigation of the current state of regulatory regulation of the powers of the investigator to investigate criminal 
offenses under the current legislation of Ukraine. The individual powers of the investigator in terms of their legislative consolidation are analyzed. 
It is emphasized that the level and quality of the activity of pre-trial investigation bodies are influenced by a number of negative factors, such as: 
the imperfection of certain provisions of criminal procedural legislation, which are mostly selective and unsystematic; inadequate interaction of 
pre-trial investigation bodies with individual services; overload of investigation units; lack of professional staff.

The essence and importance of the procedural autonomy of the investigator in criminal proceedings were investigated, the role of the 
procedural autonomy of the investigator in the comprehensive, complete and impartial investigation was established. It was established that 
the investigator's interest lies in exposing the perpetrator, notifying him of the suspicion, drafting the indictment and sending the materials of the 
criminal proceedings with the indictment to the prosecutor for violation of the state prosecution.

It is determined that certain powers of the investigator are provided in the Criminal Procedure Code of Ukraine, as well as in various 
departmental instructions and orders, but some provisions are not always stipulated in the Criminal Procedure Code of Ukraine. At the same 
time, attention is drawn to the fact that legal conflicts arise between the norms of the Criminal Procedure Code of Ukraine, which regulate the 
powers of the investigator in conducting pre-trial investigation in the whole of Ukraine and concerning certain provisions of the legal and regulatory 
ones. acts. In particular, the provisions of the Regulations on Pre-trial Investigation Bodies of the National Police of Ukraine concerning the right 
of the investigator to appeal against the decision, action or omission of the prosecutor conducting the pre-trial investigation to the higher-level 
prosecutor’s office in which the prosecutor is seated. 

The analysis of the problematic situations in which there were conflicts between the norms of the Criminal Procedure Code of Ukraine and 
the mentioned normative legal acts, allowed to formulate proposals for amendments to both the Criminal Procedure Code of Ukraine and other 
legal acts.

Key words: investigator, authority, pre-trial investigation bodies, procedural independence, pre-trial investigation, criminal proceedings, legal 
support of investigative activity.

Постановка проблеми. Оптимізація функціонування 
органів  досудового  розслідування  може  бути  досягнута 
лише за умов належного правового забезпечення слідчої 
діяльності. На відміну від інших видів діяльності, діяль-
ність слідчого вимагає ефективного здійснення досудового 
розслідування, від якої залежить результативність всього 
кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК 
слідчий зобов’язаний здійснити всебічне, повне та неупе-
реджене  дослідження  обставин  кримінального  прова-
дження. Саме слідчий безпосередньо збирає інформацію, 
яка  має  значення  для  кримінального  провадження,  оці-
нює її з точки зору достатності й достовірності, встанов-
лює можливі форми її зберігання для подальшої фіксації 
з метою використання як доказу. 

Однак на рівень  та  якість діяльності  органів  досудо-
вого  слідства  впливає  низка  негативних  факторів:  недо-
сконалість  певних  положень  кримінального  процесуаль-
ного  законодавства,  які  здебільшого  мають  вибірковий 

і  безсистемний  характер;  неналежний  стан  взаємодії 
органів досудового розслідування з окремими службами; 
перевантаження слідчих підрозділів; неукомплектованість 
професійних кадрів.

Справедливо  зазначають  А.О  Ляш  та  О.В.  Баулін, 
що,  зважаючи  на  завдання  і  засади  кримінального  про-
вадження,  кримінально-процесуальні  функції  і  повнова-
ження владних суб’єктів досудового розслідування, най-
відповідальнішим  суб’єктом  на  цьому  етапі  є  прокурор, 
який є стороною обвинувачення. Але прокурор є досить 
віддаленим від процесу безпосереднього збирання, пере-
вірки й оцінки доказів, в якому природно домінує слідчий. 
Опосередковане керівництво процесом кримінально-про-
цесуального  доказування  у  досудовому  розслідуванні 
потенційно  закладає  можливість  поширення  слідчих 
помилок, що може негативно позначитися на якості кри-
мінального правосуддя і завданнях всієї кримінально-пра-
вової політики держави [1, с. 4]. 
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Проте  в  змагальній  формі  кримінального  прова-
дження, до якого прагне вітчизняне судочинство, без якіс-
ного розслідування не може бути ефективного правосуддя. 
З огляду на положення п. 4 ч. 1 ст. 129 Конституції Укра-
їни  та  ст.  22  КПК України  принцип  змагального  кримі-
нального  судочинства  визначає необхідність подальшого 
законодавчого  вдосконалення  процесуального  статусу 
слідчого  як  суб’єкта  кримінального  провадження  з  боку 
обвинувачення.

Зазначені  та  інші  чинники  зумовлюють  своєчасність 
теоретичної розробки питань, пов’язаних із поглибленим 
аналізом  проблем  законодавчого  регулювання  процесу-
ального статусу слідчого, його повноважень, оскільки від 
їх вирішення залежить удосконалення правової регламен-
тації  і  практики всієї  кримінальної процесуальної  діяль-
ності, а також здійснення правосуддя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Про-
блеми визначення процесуального статусу слідчого, його 
повноважень  стали  предметом  уваги  в  наукових  працях 
Ю.П. Аленіна, О.М. Бандурки, О.В. Бауліна, В.Г. Гонча-
ренка, О.В. Капліної, В.Т. Нора, В.А. Осмолян, С.С. Охрі-
менко,  М.А.  Погорецького,  А.А.  Рева,  С.В.  Слинька, 
О.А.  Солдатенко,  С.М.  Стахівського,  З.Д.  Смітієнко, 
О.Ю.  Татарова,  В.М.  Тертишника,  В.І.  Фаринника, 
І.В. Чурікової, Г.В. Юркової та інших вчених. 

Здебільшого  в  цих  дослідженнях  увага  була  при-
свячена  питанням  процесуального  статусу  слідчого  або 
засновувалася  на  законодавстві,  яке  втратило  чинність. 
Окремо слід звернути увагу на дослідження О.О. Кіпера 
на тему «Процесуальна самостійність слідчого як гаран-
тія всебічного, повного й неупередженого розслідування 
у кримінальному провадженні», де автор розглядав слід-
чого  як  суб’єкта  кримінального  провадження,  його  про-
цесуальне  становище  в  сучасному  кримінальному  про-
вадженні  України  та  функціональну  спрямованість  його 
процесуальної діяльності [2, с. 8]. 

Окремим проблемним питанням унормування повно-
важень слідчого органу досудового розслідування присвя-
чено дослідження О.О. Лисецького на тему: «Слідчий як 
суб’єкт  кримінального  провадження»,  де  автор  аргумен-
тував,  що  важливою  ознакою  характеристики  процесу-
альних функцій слідчого є те, що вони закріплені в законі 
як  певні  види,  напрями  його  процесуальної  діяльності, 
пов’язані  з  реалізацією  завдань  кримінального  прова-
дження,  та  здійснюються  слідчим  у межах  повноважень 
[3, с. 5]. Проте в названих та низці інших наукових доро-
бок не повністю знайшли своє висвітлення окремі аспекти, 
які стосуються піднятої проблематики.

Метою статті є вивчення сучасного стану нормативної 
регламентації  повноважень  слідчого  органу  досудового 
розслідування  за  КПК  України,  виявлення  недоліків  із 
цього питання та формулювання пропозицій щодо їх усу-
нення. Для досягнення мети були поставлені такі задачі: 
проаналізувати  положення  КПК  України  та  відомчих 
нормативно-правових актів, які  стосуються повноважень 
слідчого  органу  досудового  розслідування;  виокремити 
проблемні  аспекти  в  частині  регламентації  повноважень 
слідчого  органу  досудового  розслідування;  надати  мож-
ливі  шляхи  усунення  існуючих  законодавчих  прогалин 
і суперечностей із піднятої проблеми.

Виклад основного матеріалу. Однією з особливостей 
роботи слідчого є те, що вона врегульована нормами кри-
мінального процесуального законодавства, міжвідомчими 
та відомчими нормативно-правовими актами. В чинному 
КПК слідчого  віднесено до  сторони обвинувачення, що, 
скоріш  за  все,  не  може  сприяти  його  об’єктивності  під 
час  доказування  та  неупередженості  під  час  прийняття 
й обґрунтування процесуальних рішень. 

На  думку  Б.В.  Романюк,  щоб  забезпечити  демокра-
тичне відправлення правосуддя, слідчий не повинен бути 
представником  жодної  зі  сторін  у  змагальному  процесі 

[4, с. 134]. В науковій літературі щодо цього питання існу-
ють  різні  точки  зору.  Одні  вчені  вважають,  що  слідчий 
виконує функцію розслідування [5, с. 210; 6, с. 159], інші 
вважають, що  слідчий  здійснює функцію  кримінального 
переслідування (обвинувачення) [7, с. 92; 8, с. 13]. 

Автор  підтримує  позицію Л.М. Лобойка,  який  заува-
жує, що змагальність процесу передбачає участь в ньому 
протилежних  за  інтересами  сторін.  Інтерес  слідчого, 
покликаного протидіяти  злочинності, полягає в викритті 
винного, повідомленні йому про підозру, складанні обви-
нувального  акту  і  направленні матеріалів  кримінального 
провадження  з  обвинувальним  актом  до  прокурора  для 
порушення  ним  державного  обвинувачення  [9,  с.  109]. 
Отже,  слідчий,  як  і  прокурор  у  кримінальному  прова-
дженні,  є  суб’єктом  виконання  процесуальної  функції 
кримінального переслідування (обвинувачення). Причому 
прокурор відносно слідчого є головним суб’єктом реалі-
зації  кримінального переслідування, оскільки саме йому 
в суді необхідно підтримувати обвинувачення [10, с. 190]. 

Обсяг процесуальних повноважень і процесуальне поло-
ження  слідчого  визначається  насамперед  нормами  кримі-
нального  процесуального  законодавства  України,  зокрема 
ч.  2  ст.  40  КПК  України.  Окремі  повноваження  слідчого 
передбачені  також в різних відомчих  інструкціях  і наказах, 
але деякі положення не завжди передбачені в КПК України. 

Так,  повноваження  слідчого  визначено  у  126  статтях 
КПК України: п. 17 ст. 3, п. 14 ст. 3, ст.ст. 9, 20, ч. 4 ст. 22, 
ст. 25, п. 3 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 40, ч. 3 ст. 29, ст. 36, ст. 39, 
ст. 40, п. 11 ч. 3 ст. 42, ч. 3 ст. 44, ч. 6 ст. 46, ст. 48, ст. 49, 
ч.ч. 5, 7 ст. 55, п. 12 ч. 1 ст. 56, п. 2 ч. 1 ст. 80, ст. 83, ст. 84, 
ст. 94, ч. 7 ст. 97, ч. 2, 5, 7 ст. 100, ст. 106, ст. 109, ст. 110, 
ст. 111, п. 1 ч. 2 ст. 131, ч. 3 ст. 132, ст. 133, ч. 6 ст. 135, 
ст.ст. 141, 145, ч. 2 ст. 147, ст. 148, ч. 2, 3 ст. 149, ст. 150, 
ст. 152, ст. 155, ст. 157. ст. 160, ч. 3 ст. 168, ст. 171, ст. 175, 
ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 179, ч. 6 ст. 180, ч. 3 ст. 184, ч. 2 ст. 187, 
ст. 188, ст. 192, ст. 194, ст. 195, ст.ст. 199, 200, ч. 3 ст. 208, 
ч. 2, 7 ст. 223, ч. 2, 5 ст. 236, ч. 3 ст. 210, ст. 214, ст. 216, 
ст. 218, ст. 220, ст. 221, ст.ст. 222, 223, ч. 9 ст. 224, ч. 3 ст. 227, 
ст.  228,  ст.  229,  ст.  232,  ст.  233,  ст.  235,  ст.  236,  ст.  237, 
ст. 238, ст. 240, ст.ст. 241, 242, ст. 246, ч. 3 ст. 248, ст. 249, 
ст.  253,  ст.  258,  ст.  262,  ст.  266,  ст.  267,  ст.  271,  ст.  272, 
ст.  276,  ст.  277,  ст.  278,  ст.  279,  ст.  280,  ст.  281,  ст.  282, 
ст.  284,  ст.  290,  ст.  291,  ст.  195,  ст.  297,  ст.  301,  ст.  302, 
ст. 305,  ст. 308,  ст. 311,  ст. 312, ч. 7 ст. 469, ч. 2 ст. 503, 
ст.  504,  ст.  509,  ст.  511,  ст.  523,  ст.  531,  ст.  558,  ст.  564, 
ст. 569, ст. 575, ст. 594.

Правову  основу  діяльності  слідчого  також  становлять 
відомчі  та міжвідомчі  нормативно-правові  акти,  які  дета-
лізують  порядок  проведення  окремих  слідчих  і  неглас-
них  слідчих  (розшукових)  дій,  прийняття  процесуальних 
рішень  та  здійснення  процесуальних  дій.  Зокрема  Наказ 
МВС від  06.07.2017   № 570  «Про  організацію діяльності 
органів  досудового  розслідування  Національної  поліції 
України [11]; Наказ МВС України 07.07.2017 р. № 575 «Про 
затвердження  Інструкції  з  організації  взаємодії  органів 
досудового  розслідування  з  іншими  органами  та  підроз-
ділами Національної поліції України в  запобіганні  кримі-
нальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні» 
[12]; Наказ МВС України 13.07.2016 р. № 654 «Про затвер-
дження Інструкції про порядок виконання органами Наці-
ональної  поліції  ухвал  слідчого  судді,  суду  про  обрання 
запобіжного  заходу  у  вигляді  домашнього  арешту  та  про 
зміну раніше обраного запобіжного заходу на запобіжний 
захід у вигляді домашнього арешту» [13]; Наказ МВС Укра-
їни 08.06.2017 № 480 «Про затвердження Порядку застосу-
вання електронних засобів контролю» [14]; Наказ МВС від 
19.12.2017  № 1044 «Про затвердження Інструкції з органі-
зації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної 
поліції України» [15]; Наказ МВС України, Мін.Юстиції від 
01.10.2018  р.  №  806/3105/5  «Про  затвердження  Інструк-
ції про заходи щодо дотримання вимог законодавства при 
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затриманні без ухвали слідчого судді, суду осіб, підозрюва-
них у вчиненні злочину, та обранні стосовно підозрюваних 
запобіжного заходу – тримання під вартою під час досудо-
вого  розслідування»  [16];  Наказ  Генерального  прокурора 
України  28.03.2019  №  51  «Про  затвердження  Порядку 
організації діяльності прокурорів і слідчих органів проку-
ратури у кримінальному провадженні» [17]; Інструкція про 
організацію  проведення  негласних  слідчих  (розшукових) 
дій  та  використання  їх  результатів  у  кримінальному  про-
вадженні  від 16.11.2012   № 114/1042/516/1199/936/1687/5, 
затвердженої  спільним  наказом  Генеральної  прокуратури 
України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби 
безпеки  України,  Адміністрації  Державної  прикордонної 
служби України, Міністерства фінансів України [18]; Наказ 
МВС України 24.07.2017 № 621 «Про затвердження Порядку 
спільних  дій  Національної  поліції  України,  Державної 
служби  України  з  надзвичайних  ситуацій  та  Експертної 
служби Міністерства внутрішніх справ України під час про-
ведення огляду місця пожежі, виявлення, припинення, попе-
редження  та  розслідування  кримінальних  правопорушень 
та інших подій, пов’язаних з пожежами» [19]; Наказ МВС 
України, МОЗ,  ГПУ  від  29.09.2017 № 807/1193/279  «Про 
затвердження Порядку  взаємодії між  органами  та  підроз-
ділами Національної  поліції,  закладами  охорони  здоров’я 
та  органами  прокуратури  України  при  встановленні 
факту  смерті  людини»  [20];  Наказ  Генеральної  прокура-
тури  України  від  06.04.2016  №  139  «Про  затвердження 
Положення  про  порядок  ведення  Єдиного  реєстру  досу-
дових  розслідувань»  [21];  Наказ  ГПУ,  МВС  України  від 
17.11.2012  №  115/1046  «Про  затвердження  Порядку  вза-
ємодії  Генеральної  прокуратури  України  та  Міністерства 
внутрішніх справ України щодо обміну інформацією з Єди-
ного  реєстру  досудових  розслідувань  та  інформаційних 
систем органів внутрішніх справ» [22]; Наказ МВС Укра-
їни ГПУ, МВС України, СБУ, МФУ, НАБУ від 24.10.2017 р. 
№ 298/875/593/866/200-О «Про затвердження Інструкції зі 
складання  звітності  про  роботу  слідчих»  [23]; Постанова 
КМУ від 19.11.2012 р.   № 1104 «Про реалізацію окремих 
положень  Кримінального  процесуального  кодексу  Укра-
їни» якою затверджено «Порядок зберігання речових дока-
зів  стороною  обвинувачення,  їх  реалізації,  технологічної 
переробки,  знищення,  здійснення  витрат,  пов’язаних  з  їх 
зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилу-
ченого  майна  під  час  кримінального  провадження»  [24]; 
Наказ МВС України  від  18.12.2003 №  1561  «Про  затвер-
дження Положення про кімнати для проведення слідчих дій 
та інших заходів в органах і підрозділах внутрішніх справ 
України»  [25];  та  інші  нормативно-правові  акти,  зокрема 
з відповідним грифом «цілком таємно» та «таємно».

Не  вдаючись  до  розгорнутого  розгляду  положень 
законів  і  нормативно-правових  актів,  які  тією  чи  іншою 
мірою  складають  правову  основу  діяльності  слідчого 
та  визначають  його  повноваження,  зазначимо,  що  вони, 
в окремих випадках суперечать як нормам КПК України, 
так і один одному. Так, у розділі  V п. 11 Наказу МВС від 
06.07.2017 р. № 570 «Про організацію діяльності органів 
досудового  розслідування  Національної  поліції  Укра-
їни»  визначено, що керівник слідчого підрозділу органів 
Національної  поліції  вивчає  кримінальні  провадження 
про  тяжкі  та  особливо  тяжкі  злочини,  в  яких  у  10-ден-
ний строк після внесення слідчим відомостей до ЄРДР не 
складено письмове повідомлення про підозру,  за резуль-
татами надає слідчому письмові  вказівки,  які не можуть 
суперечити рішенням та вказівкам прокурора, контролює 
їх виконання. У п. 3 ч. 2 ст. 39 КПК України встановлено, 
що керівник органу досудового розслідування уповнова-
жений ознайомлюватися з матеріалами досудового розслі-
дування. Проте, в КПК відсутні підстави для здійснення 
такої  перевірки,  що  вносить  в  роботу  слідчого  елемент 
невизначеності, оскільки неясно скільки саме часу керів-
ник буде із ним ознайомлюватися. Внаслідок цього обмеж-

ується право слідчого самостійно спрямовувати хід розслі-
дування. Натомість, однозначної відповідні на це питання 
не  має  ані  в  КПК України,  ані  в Положенні  про  органи 
досудового  розслідування  Національної  поліції  України, 
яке,  за  своїм призначенням, мало  б  більш детально  роз-
кривати подібні організаційно-правові питання [26, с.45].

Крім того, викликає деякі питання процедура оскарження 
слідчим    рішень  прокурора.  Для  розуміння  проблематики 
оскарження слідчим рішень прокурора варто навести поло-
ження § 3 глави 26 КПК України, де передбачено, що під час 
досудового розслідування слідчий,  який  здійснює розсліду-
вання  певного  кримінального  правопорушення,  має  право 
оскаржувати  будь-які  рішення,  дії  чи  бездіяльність  проку-
рора,  прийняті  або  вчинені  у  відповідному  кримінальному 
провадженні,  крім  випадків,  передбачених  КПК  України. 
Як бачимо, законодавець, надавши право слідчому на оскар-
ження рішень прокурора, разом з  тим встановив не досить 
ефективні процедури такого оскарження. Першим свідченням 
цього є приписи ч. 3 ст. 312 КПК України, де зазначено, що 
оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора 
не зупиняє їх виконання. Відповідні положення КПК України 
зобов’язують слідчого виконати доручення прокурора, навіть 
якщо їх виконання може зашкодити виконанню завдань кри-
мінального провадження [10, с. 193]. Такі самі приписи міс-
тяться і в розділі VІ п. 5 Положення про органи досудового 
розслідування Національної поліції України, де зазначено, що 
рішення слідчого судді, суду, письмові доручення і вказівки 
прокурора  та  вказівки  керівника  органу  досудового  розслі-
дування, які не суперечать рішенням та вказівкам прокурора, 
надані  в  межах  їх  компетенції  і  в  установленій  законодав-
ством формі,  є  обов’язковими  для  виконання  слідчим,  при 
цьому у п.3 зазначено, що слідчий зобов’язаний виконувати 
доручення та вказівки прокурора, які надаються в письмовій 
формі. В такому разі, навіть незважаючи на ініціацію проце-
дури оскарження, слідчий зобов’язаний виконати доручення 
прокурора, якщо це навіть призведе до неможливості вико-
нання завдань кримінального провадження [10, с. 193].

Крім того, залишається незрозумілою потреба в попе-
редньому  вивченні  керівником  органу  досудового  роз-
слідування  заперечень  проти  відмови  прокурора  у  здій-
сненні процесуальних дій, адже вказані положення містять 
вичерпний порядок рішень, які може оскаржити слідчий. 
Так,  ч.  3  ст.  40 КПК України  зазначено, що  слідчий має 
право звернутися до керівника органу досудового розслі-
дування, який після вивчення клопотання за необхідності 
ініціює розгляд питань, порушених у ньому, перед проку-
рором вищого рівня,  який протягом трьох днів погоджує 
відповідне  клопотання  або  відмовляє  у  його  погодженні. 
Проте,  у  розділі VІ  п.  6. Положення  про  органи  досудо-
вого  розслідування  Національної  поліції  України  зазна-
чено, що  при  незгоді  з  рішенням,  дією  чи  бездіяльністю 
прокурора у  відповідному досудовому провадженні  слід-
чий  самостійно,  в  установленому  порядку,  подає  скаргу 
до  прокуратури  вищого  рівня  щодо  прокуратури,  в  якій 
обіймає  посаду  прокурор,  рішення,  дія  чи  бездіяльність 
якого оскаржується. Теж саме зазначено і ч. 2 ст. 312 КПК 
України,  відповідно  до  приписів  якої,  слідчий  має  право 
самостійно  звернутися  зі  скаргою  до  прокурора  вищого 
рівня, яку не треба погоджувати з керівником органу досу-
дового  розслідування.  Однак,    відповідно  до  розділу  V 
ч. 3 п. 16 Положення про органи досудового розслідування 
Національної поліції України, ініціювання розгляду питань 
перед керівником регіональної прокуратури, у випадку від-
мови керівника місцевої прокуратури або прокурора регі-
ональної  прокуратури  у  погодженні  клопотання  слідчого 
до  слідчого  судді  про  застосування  заходів  забезпечення 
кримінального  провадження,  проведення  слідчих  (роз-
шукових)  дій  чи  негласних  слідчих  (розшукових)  дій  за 
зверненням слідчого після вивчення клопотання  за необ-
хідності, покладено на Начальника слідчого управління, а 
не на керівника органу досудового розслідування.  
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Отже,  проаналізувавши  положення  ч.  3  ст.  40  КПК 
України та ч. 2 ст. 312 КПК, а також приписів Положення 
про  органи  досудового  розслідування  Національної  полі-
ції  України,  доходимо  висновку,  що  вони  не  узгоджені 
між собою. При цьому ст. 40 КПК України є  загальною, а 
ст. 312 КПК України – спеціальною, з огляду на що пріори-
тет має остання. Положення ч. 3 ст. 40 КПК України зали-
шаться декларативними. Таке твердження пояснюється тим, 
що  законодавець  фактично  позбавив  слідчого  можливості 
відстояти власну позицію та прийняті процесуальні рішення 
[26, с.45 ]. У цьому контексті небезпідставними виглядають 
зауваження О.О. Кіпера про те, що значне звуження повнова-
жень слідчого й обмеження його самостійності у прийнятті 
процесуальних  рішень  на  практиці  призводить  до  затягу-
вання досудового слідства та його неефективності [2, с. 8].

Висновки. Підсумовуючи, можна констатувати, що чин-
ний Кримінальний процесуальний кодекс України, а зокрема 

положення, що визначаються роль та місце слідчого в його 
кримінальній процесуальній діяльності, потребує суттєвого 
корегування. Погоджуючись із науковцями Ляш А.О. та Бау-
ліним О.В., вважаємо, що в чинному КПК України слідчому 
необхідно привести у відповідність ч. 4 ст. 40 і ст. 311 КПК 
України і таким чином відновити його право заперечувати 
проти  будь-яких  вказівок  прокурора  прокурору  вищого 
рівня [1, с. 5]. Крім того, для ефективного функціонування 
слідчий повинен мати більше коло повноважень, які реалізу-
ються ним самостійно, адже слідчий несе відповідальність 
за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій 
і  саме на нього покладено обов’язок  забезпечувати повне, 
усебічне  та  неупереджене  розслідування  кримінальних 
правопорушень у межах установлених КПК України стро-
ків.  Відповідно,  правове  забезпечення  діяльності  слідчого 
потребує  термінового  моніторингу  й  визначення  шляхів 
його вдосконалення.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ТА СВОБОД ОСІБ,  
ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДЯТЬСЯ НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ

ENSURING CONSTITUTIONAL RIGHTS AND FREEDOM OF INDIVIDUALS  
UNDER WHICH INVOLVED SECRET INVESTIGATIVE (SEARCH) ACTIONS

Позняк Я.С.,
студентка ІІІ курсу міжнародно-правового факультету
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Статтю присвячено розкриттю поняття інституту негласних слідчих розшукових дій, їх класифікації. Крім того, в дослідженні роз-
кривається питання щодо забезпечення прав та свобод у процесі проведення негласних слідчих розшукових дій. Також проаналізовано 
правові позиції Європейського Суду із прав людини щодо дотримання конституційних прав та свобод людини та громадянина, осіб, щодо 
який проводилися негласні слідчі розшукові дії, а саме рішення Європейського Суду із прав людини «Михайлюк та Петров проти Украї-
ни» та «Волохи проти України». У статті розглянуто позитивні сторони оновлення інституту негласних слідчих (розшукових) дій у новому 
Кримінальному процесуальному Кодексі України, прийнятому у 2012 році.

Також у роботі доведено необхідність подальшого вдосконалення інституту негласних слідчих (розшукових) дій для сприяння вико-
ристання специфічних методів. Крім того, зазначено, що детальніша регламентація проведення негласних слідчих (розшукових) дій 
буде сприяти забезпеченню прав та свобод осіб, які закріплюються Конституцією України та міжнародно-правовими актами. Доведено 
необхідність врахування правових позицій Європейського Суду із прав людини під час вирішення справ, пов’язаних із порушенням кон-
ституційних прав та основоположних свобод осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії.

У поданому дослідженні розглянуто положення Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини та громадянина, зважа-
ючи на практику їх дотримання під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Розглянуто положення норм Конституції України 
щодо обмеження реалізації прав та основоположних свобод.

Проаналізовано дослідження вітчизняних вчених та їх думка щодо даної теми.
Стаття містить посилання на норми конституції України, Кримінального процесуального Кодексу України, міжнародно-правових актів, 

які були ратифіковані Верховною Радою України, а також на правові позиції Європейського Суду із прав людини, серед справ якого одні-
єю зі сторін-учасників є безпосередньо Україна.

Ключові слова: негласні слідчі розшукові дії, класифікація НС(Р)Д, Європейський Суд із прав людини, дотримання прав та свобод, 
особи, щодо яких проводяться НС(Р)Д, кримінальне провадження.

The article is devoted to the disclosure of the concept of the institute of secret investigative (search) actions, their classification. In addition, 
the article addresses the issue of the protection of rights and freedoms in the process of conducting secret investigative (search) actions.  
The article also analyzes the legal positions of European Court of Human Rights on the observance of the constitutional rights and freedoms of 
human beings and citizens, persons who have been subject to secret investigative (search) actions, namely the decisions of European Court of 
Human Rights “Mikhailuk and Petrov against Ukraine” and “Volokhi against Ukraine”. The article deals with the positive aspects of updating the 
institute of secret investigative (search) actions in the new Criminal Procedure Code of Ukraine, adopted in 2012.

The necessity of further improvement of the institute of secret investigative (search) actions to promote the use of specific methods is also 
proved in the work. It was also proved that more detailed regulation of conducting secret investigative (search) actions will help to secure the 
rights and freedoms of persons enshrined in the Constitution of Ukraine and international legal acts. The article also proved the need to take 
into account the legal positions of European Court of Human Rights in the resolution of cases related to violations of constitutional rights and 
fundamental freedoms of persons subject to secret investigative (search) actions.

This article also considered the provisions of the Convention for the Protection of the Rights and Fundamental Freedoms of Man and Citizen, 
taking into account also the practice of their observance when conducting secret investigative (search) actions. In addition, the article considered 
the provisions of the Constitution of Ukraine on the restriction of the exercise of rights and fundamental freedoms.

Also, the research of Ukrainian scientists and their opinions on this topic were analyzed.
The article contains references to the norms of the constitution of Ukraine, the Criminal Procedure Code of Ukraine, international legal acts 

ratified by the Verkhovna Rada of Ukraine, as well as the legal positions of European Court of Human Rights, in the cases of one of the parties 
involved is directly Ukraine.

Key words: secret investigative (search) actions, Classification of secret investigative (search) actions, European Court of Human Rights, 
Respect for Rights and Freedoms, Persons under the secret investigative (search) actions, Criminal proceedings.

Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку 
України як  суверенної, незалежної,  демократичної,  соці-
альної,  правової  держави  гарантування  та  забезпечення 
реалізації  основоположних  прав  людини  і  громадянина 
є  чи  не  найголовнішим  завданням  країни.  Дотримання 
прав особи під час досудового розслідування є одним  із 
головних  завдань  органів,  які  здійснюють  кримінальну 
процесуальну діяльність у процесі реалізації своїх повно-
важень. Тому у зв’язку з гуманізацією українського зако-
нодавства  в  цілому,  кримінальне  процесуальне  законо-
давство  було  кардинально  змінено.  У  Кримінальному 
процесуальному  кодексі  України  2012  р.  (далі  –  КПК) 
радикальних змін, порівняно із попереднім кримінально-
процесуальним  законом,  зазнала  стадія  досудового  роз-
слідування.  Відповідно  до  норм  чинного  КПК  України, 
досудове  розслідування  кримінальних  правопорушень 
в Україні здійснюється шляхом проведення слідчих (роз-
шукових)  і  негласних  слідчих  (розшукових)  дій  (далі  – 
НС(Р)Д). Це означає, що ці дії в кодексі отримали спеці-

альне врегулювання, на відміну від попереднього кодексу, 
де  окремі  з  них  регулювалися  так  само,  як  і  слідчі  дії. 
Введення до системи досудового розслідування негласних 
слідчих (розшукових) дій є прогресивним кроком законо-
давця, направленим на її вдосконалення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інститут 
негласних слідчих (розшукових) дій як засобів діяльності 
з  досудового  розслідування  злочинів  привернув  увагу 
багатьох  вітчизняних науковців,  зокрема, Ю.П. Аленіна, 
С.О. Гриненка, О.М. Дроздова, В.А. Колесника, С.С. Куді-
нова, Є.Д. Лук’янчикова, Д.Й. Никифорчука, М.А. Пого-
рецького, Д.Б. Сергєєвої, В.М. Тертишника, Р.М. Шехав-
цова, М.Є. Шумила та багатьох інших.

Мета статті –  проаналізувати  норми  КПК  України 
2012 року щодо проведення НС(Р)Д, встановити недоліки 
та переваги запровадження інституту НС(Р)Д.

Виклад основного матеріалу.  Інститут  негласних 
слідчих  (розшукових)  дій  як  засобів  діяльності  з  досу-
дового розслідування злочинів привернув увагу багатьох 
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вітчизняних науковців, зокрема, Ю.П. Аленіна, С.О. Гри-
ненка,  О.М.  Дроздова,  В.А.  Колесника,  С.С.  Кудінова, 
Є.Д.  Лук’янчикова,  Д.Й.  Никифорчука,  М.А.  Погорець-
кого, Д.Б. Сергєєвої, В.М. Тертишника, Р.М. Шехавцова, 
М.Є. Шумила та багатьох інших.

Негласні слідчі  (розшукові) дії – це різновид слідчих 
(розшукових)  дій,  відомості  про  факт  та  методи  прове-
дення  яких  не  підлягають  розголошенню,  за  винятком 
випадків, передбачених КПК (ст. 246 КПК) [1].

Термін «методи» проведення НС(Р)Д, який застосову-
ється в наведеному понятті, означає сукупність організа-
ційних, практичних прийомів,  зокрема,  із  застосуванням 
технічних засобів, які дозволять у порядку, передбаченому 
кримінальним  процесуальним  законодавством  України, 
отримати інформацію про злочин або особу, яка його вчи-
нила, без її відома [2].

Їх негласність означає неочевидність, скритність (при-
хованість) слідчих (розшукових) дій, які проводяться, від 
осіб, які в них не беруть участі, зокрема, й від співробітни-
ків слідчих й оперативних підрозділів, навіть якщо вони 
мають  відповідний  допуск,  але  передусім  від  об’єктів, 
щодо яких вони проводяться. Проведення слідчих (розшу-
кових) дій у такій формі покликане забезпечити збір відо-
мостей про злочин й особу, що його вчинила, встановити 
місцезнаходження речей і документів, які мають значення 
для  кримінального  провадження,  попередити  протидію 
розслідуванню  злочину,  гарантувати  безпеку  учасників 
кримінального судочинства і членів їх сімей у ситуаціях, 
коли проведенням С(Р)Д це здійснити неможливо [10].

Метою  проведення  негласних  слідчих  (розшукових) 
дій є пошук та фіксація фактичних даних, які підлягають 
використанню  в  доказуванні  на  досудових  та  судових 
стадіях  кримінального  провадження,  також для  розшуку 
осіб, котрі безвісно зникли, або переховуються від органів 
досудового розслідування та суду, або ухиляються від від-
бування  кримінального  покарання. Проведенням  неглас-
них слідчих  (розшукових) дій  також  забезпечується роз-
шук предметів, документів, які можуть використовуватись 
у кримінальному провадженні як докази [9].

КПК  України  у  главі  21  містить  вичерпний  перелік 
негласних слідчих (розшукових) дій:

1)  аудіо-, відеоконтроль особи (ст. 260 КПК);
2)  накладення арешту на кореспонденцію (ст. 261 КПК);
3)  огляд і виїмка кореспонденції (ст. 262);
4)  зняття  інформації  із  транспортних  телекомуніка-

ційних мереж (ст. 263);
5)  зняття  інформації  з  електронних  інформаційних 

систем (ст. 264 КПК);
6)  обстеження публічно недоступних місць, житла чи 

іншого володіння особи (ст. 267 КПК України);
7)  встановлення  місцезнаходження  радіоелектрон-

ного засобу (ст. 268 КПК України);
8)  спостереження  за  особою,  річчю  або  місцем 

(ст. 269 КПК України);
9)  аудіо-, відеоконтроль місця (ст. 270 КПК України);
10)  контроль  за  вчиненням  злочину, формами  якого 

є  контрольована  поставка,  контрольована  та  оперативна 
закупка,  спеціальний  слідчий  експеримент,  імітування 
обстановки злочину (ст. 271 КПК України);

11) виконання спеціального завдання з розкриття зло-
чинної діяльності організованої групи чи злочинної орга-
нізації (ст. 272 КПК України);

12)  негласне  отримання  зразків,  необхідних  для 
порівняльного дослідження (ст. 274 КПК України) [5].

Важливе  значення  для  формування  уявлень  щодо 
функціонального  призначення  негласних  слідчих  (роз-
шукових)  дій  у  кримінальному  провадженні,  поряд  із 
розкриттям  змісту  нормативно-правової  регламента-
ції  загальних положень  їх  проведення,  є  їх  класифікація 
на  різновиди  за  підставами,  які  відображають  їх  суттєві 
ознаки та сприяють пізнанню як внутрішніх зв’язків між 

окремими негласними слідчими (розшуковими) діями, так 
і негласних слідчих (розшукових) дій зі слідчими (розшу-
ковими) та іншими процесуальними діями, а також опера-
тивно-розшуковими заходами.

Основна  класифікація  негласних  слідчих  (розшуко-
вих)  дій міститься  у  главі  21 КПК України,  в  якій  вони 
розділені  залежно  від  наявності  втручання  у  приватне 
спілкування на такі негласні слідчі (розшукові) дії:

1)  пов’язані  із  втручанням у приватне  спілкування  – 
аудіо-, відеоконтроль особи, накладення арешту на корес-
понденцію, огляд  і  виїмка кореспонденції,  зняття  інфор-
мації  із  транспортних телекомунікаційних мереж,  зняття 
інформації з електронних інформаційних систем (ст. 258, 
260–264 КПК України); дослідження інформації, отрима-
ної завдяки застосуванню технічних засобів (ст. 266 КПК 
України) [6];

2)  інші  негласні  слідчі  (розшукові)  дії  –  обстеження 
публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння 
особи  (ст.  267  КПК  України),  встановлення  місцезнахо-
дження радіоелектронного засобу (ст. 268 КПК України), 
спостереження за особою, річчю або місцем (ст. 269 КПК 
України), аудіо-, відеоконтроль місця (ст. 270 КПК Укра-
їни),  контроль  за  вчиненням  злочину,  формами  якого 
є  контрольована  поставка,  контрольована  та  оперативна 
закупка,  спеціальний  слідчий  експеримент,  імітування 
обстановки  злочину  (ст.  271  КПК  України),  виконання 
спеціального  завдання  з  розкриття  злочинної  діяльності 
організованої групи чи злочинної організації (ст. 272 КПК 
України),  виготовлення,  утворення  несправжніх  (іміта-
ційних)  засобів  для  проведення  конкретних  негласних 
слідчих (розшукових) дій (ст. 273 КПК України), негласне 
отримання  зразків,  необхідних  для  порівняльного  дослі-
дження (ст. 274 КПК України).

Запровадження  інституту  НС(Р)Д  у  кримінальному 
судочинстві  є прогресивним кроком уперед, але лише за 
умов  дотримання  прав  і  свобод  людини,  передбачених 
Конституцією  України  та  Конвенцією  про  захист  прав 
людини та основних свобод (далі – КЗПЛ) [3].

З огляду на міжнародно-правові документи, Конститу-
ція України встановила обмеження щодо реалізації деяких 
прав  і  свобод людини  і  громадянина. Ст.  64 Конституції 
України встановлює, що конституційні права та свободи 
людини  і  громадянина  не  можуть  бути  обмежені,  крім 
випадків,  передбачених  Конституцією.  Відповідно  до 
ст.ст.  35,  36 Конституції,  лише  в  інтересах  охорони  гро-
мадського  порядку,  здоров’я  й  моральності  населення, 
захисту  прав  і  свобод  інших  людей,  право  на  свободу 
світогляду  й  віросповідання,  а  також право  громадян  на 
свободу об’єднання в політичні партії та громадські орга-
нізації може бути обмежене законом [4].

Відповідно  до  ст.  8  Конвенції:  «Органи  державної 
влади не можуть втручатися у здійснення цього права, за 
винятком  випадків,  коли  втручання  здійснюється  згідно 
із  законом  і  є  необхідним у демократичному  суспільстві 
і в інтересах національної та громадської безпеки чи еко-
номічного добробуту країни, для запобігання заворушен-
ням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для 
захисту прав і свобод інших осіб».

У рішенні ЄСПЛ у справі «Михайлюк та Петров проти 
України»  від  10.12.2009  року  зазначається,  що  вираз 
«згідно із законом» насамперед вимагає, щоб оскаржуване 
втручання мало певну підставу в національному  законо-
давстві». Із цього можна зробити висновок, що втручання 
в життя особи під час проведення НС(Р)Д може здійсню-
ватись  лише  на  основі  законодавства,  яке  повинно  буди 
доступне цій особі [7].

За  змістом  КПК,  проведення  переважної  більшості 
НС(Р)Д,  на  відміну  від  порядку,  встановленого  в  опера-
тивно-розшуковій  діяльності,  може  здійснюватися  лише 
у  кримінальному  провадженні  виключно  щодо  тяжких 
та особливо тяжких злочинів.
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Із метою забезпечення права особи на повагу до при-
ватного та сімейного життя та право на оскарження непра-
вомірних  дій  правоохоронних  органів  у  частині  прова-
дження НС(Р)Д, новацією чинного КПК є введення ст. 253. 
Ця  норма  передбачає  обов’язок  прокурора  (або  за  його 
дорученням  слідчим)  повідомити  особу,  конституційні 
права якої були тимчасово обмеженні під час проведення 
НС(Р)Д,  а  також  підозрюваного  та  його  захисника  про 
таке обмеження. Це положення є позитивним нововведен-
ням, адже КПК 1960 року не давав можливості об’єктам 
оперативно-розшукових  заходів  отримати  інформацію 
про  використання  щодо  них  відповідних  заходів.  Тобто 
не  було  закріплено  механізм  гарантування  прав  людини 
на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфіч-
ної  та  іншої  кореспонденції,  на  недоторканність  житла. 
Наслідком відсутності закріплення порядку повідомлення 
осіб про обмеження конституційних прав було порушення 
ст. 13 Конвенції. Так, у рішенні ЄСПЛ у справі «Волохи 
проти  України»  від  02.11.2006  року  встановлено  пору-
шення  названої  норми  з  тієї  підстави,  що  «законодав-
ство України не забезпечує особу, щодо якої вживаються 
заходи  спостереження,  належними  гарантіями  захисту, 
оскільки воно не передбачає обов’язку повідомляти особу 
про заходи спостереження, які було застосовано щодо неї. 
Навіть якщо особи, до яких вживаються такі заходи, дізна-
ються про втручання в їх право на повагу до їх кореспон-
денції, як це сталось у названій справі, право оскаржити 
законність  такого  рішення,  гарантоване  національним 
законодавством, на практиці виявилось обмеженим» [8].

На сьогодні у ст. 253 КПК закріплений механізм пові-
домлення особи, щодо якої проводилися НС(Р)Д, котрий 
забезпечує гарантування державою прав людини на недо-
торканість житла, таємницю листування, телефонних роз-
мов, телеграфної на іншої кореспонденції [4].

Однією  з  гарантій  законності  провадження  НС(Р)Д 
треба вважати те, що в КПК міститься вичерпний перелік 
учасників  кримінального  процесу,  які  мають  право  вно-
сити  клопотання  про  їх  провадження,  перелік  суб’єктів, 
що можуть дати дозвіл на їх здійснення, та коло суб’єктів 
уповноважених  державних  органів,  які  мають  право  їх 
проводити.  Встановлення  вичерпного  переліку  зазна-
чених  суб’єктів  –  гарант  законності  проведення НС(Р)Д 

та  захист  від  свавільного  втручання.  Докази,  отриманні 
у  процесі  проведення  НС(Р)Д  неналежним  суб’єктом, 
визнаються  недопустимими  та  не можуть  бути  викорис-
танні під час прийняття процесуальних рішень, на них не 
може посилатися суд, ухвалюючи судове рішення.

Висновки. Дослідивши  подану  тему,  можна  зробити 
висновок  про  те,  що  введення  до  КПК  України  інсти-
туту  НС(Р)Д  є  доцільним.  Ефективність  використання 
в розкритті  та розслідуванні  злочинів  інформації,  здобу-
тої  негласним  шляхом,  проведенням  негласних  слідчих 
(розшукових) дій є безсумнівною, адже розкриття й роз-
слідування тяжких й особливо тяжких злочинів без засто-
сування НС(Р)Д стає неможливим.

Безумовно,  є  позитивним  прийняття  усталених  стан-
дартів роботи правоохоронних органів зарубіжних країн, 
в  яких  уже  давно  практикується  здійснення  досудового 
розслідування  злочинів  за  допомогою  як  гласних,  так 
і негласних слідчих дій.

Чинний  КПК  чітко  регулює  порядок  провадження 
НС(Р)Д,  що  сприяє  підвищенню  відповідальності 
суб’єктів, уповноважених приймати рішення щодо необ-
хідності  проведення  НС(Р)Д,  тим  самим  забезпечує 
дотримання  законності  під  час  обмеження  конституцій-
них прав осіб. Проте має певні недоліки,  адже контроль 
за  проведення  НС(Р)Д  в  зарубіжних  країнах  має  більш 
жорсткий міжвідомчий характер. Тому вважаю, що треба 
вдосконалювати  кримінальне  процесуальне  законодав-
ство  України,  тим  самим  сприяючи  використанню  спе-
цифічних  методів  та  засобів  негласних  слідчих  (розшу-
кових) дій. Адже тільки детальна правова регламентація 
організації та проведення кожної з передбачених законом 
НСР(Д) є найбільш суттєвою гарантією дотримання прав 
людини під час їх проведення.

Інститут НС(Р)Д є ефективним інструментом протидії 
законності,  спрямованим на  захист прав та свобод окре-
мих осіб, інтересів суспільства й держави від протиправ-
них посягань.

Я вважаю за необхідне під час застосування норм чин-
ного КПК  врахувати  практику Європейського  суду  із  прав 
людини. Адже рішення Європейського суду із прав людини 
є джерелом тлумачення Конвенції 1950 року. Саме з огляду 
на це суди України повинні застосовувати практику ЄСПЛ.
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ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ  
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

GENERAL FEATURES OF COMMUNICATION IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Приймак І.В.,
здобувач кафедри кримінального процесу та криміналістики 

Львівського державного університету внутрішніх справ

Стаття присвячена дослідженню питань, пов’язаних із здійсненням повідомлення у кримінальному провадженні. Оскільки становлен-
ня правової держави і громадянського суспільства неможливе без ефективного і справедливого правосуддя, яке, зі свого боку, неможли-
ве без дотримання відповідної правової процедури.

Зазначається, що в низці проблем організації та функціонування органів досудового розслідування в Україні важливу роль варто 
відвести вирішенню питань здійснення повідомлення у кримінальному провадженні, оскільки належне виконання його суб’єктами своїх 
обов’язків щодо повідомлення учасників невід’ємно пов’язане з можливістю обох сторін безперешкодно реалізувати свої процесуальні 
права та виконувати покладені на них обов’язки.

У статті зазначено, що здійснення досудового розслідування та судового розгляду відрізняється специфічним характером процесу 
та імперативним методом регулювання цих правовідносин, які зумовлюють чітко виражену специфіку способів захисту громадянами 
своїх прав та законних інтересів, а також гарантій їх забезпечення. Однією з таких гарантій є норми кримінального процесуального 
законодавства, які передбачають поняття, форми та порядок здійснення повідомлення учасників кримінального провадження. Чинний 
Кримінальний процесуальний кодекс (далі – КПК) України врегульовує тільки окремі аспекти здійснення повідомлення у кримінальному 
провадженні, не повною мірою розкриваючи поняття «повідомлення». Водночас ці норми поширюються лише на частину правовідносин, 
які виникають між суб’єктами кримінального провадження щодо повідомлення осіб, котрі беруть у ньому участь. Це суттєво відобража-
ється на реалізації таких засад як право на доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень, змагальність сторін та надання ними 
суду своїх доказів й у доведеності судом їх переконливості, оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності, забезпечення права 
на захист тощо. Зазначається, що положення КПК України, які регулюють способи та порядок повідомлення учасників кримінального про-
вадження, в окремих випадках характеризуються непослідовністю та суперечливістю. У кінцевому підсумку це впливає на формування 
єдиної судової практики здійснення викликів та повідомлень.

Ключові слова: кримінальне провадження, виклик, учасники кримінального провадження, повідомлення, слідчий, прокурор.

The article focuses on investigating issues related to the enforcement of criminal proceedings. Since the establishment of the rule of law 
and civil society is impossible without an efficient and fair administration of justice, which in turn is impossible without respect for due process.

It is noted that among a number of problems of organization and functioning of pre-trial investigation bodies in Ukraine, an important role 
should be given to solving issues of notification in criminal proceedings, because the proper performance of its subjects of their duties regarding 
the communication of participants is inseparably linked to the possibility of both parties to freely exercise their procedural rights and perform the 
duties assigned to them.

The article noted that the implementation of the pre-trial investigation and the trial is different and specific nature of the process by mandatory 
regulation of these relations that determine the specificity distinct ways of protecting citizens’ rights and interests and guarantee their security. 
One of such guarantee is the rules of criminal procedural law, which provide for the concepts, forms and procedure of notification of participants 
in criminal proceedings. Current Criminal Procedure Code (hereinafter referred to as the CPC) of Ukraine regulates only certain aspects of the 
communication in criminal proceedings, without fully revealing the notion of “notification”. At the same time, these rules only cover part of the legal 
relations arising between the subjects of criminal proceedings regarding the notification of the persons involved in it. This is substantially reflected 
in the implementation of such principles as the right to access to justice and the bindingness of court decisions, the parties’ adversarial nature 
and the submission of their evidence by the court, and the court’s evidence of their persuasiveness, appeal against procedural decisions, actions 
or omissions, protection of the right of defense, etc. It is noted that the provisions of the CPC of Ukraine governing the methods and procedure of 
notification of participants in criminal proceedings are in some cases characterized by inconsistency and contradiction. In the end, this influences 
the formation of a single case law of calls and communications.

Key words: criminal proceedings, summons, participants in criminal proceedings, notice, investigator, prosecutor.

Постановка проблеми. Прийнятий Кримінальний про-
цесуальний кодекс України  від  13  квітня  2012 року,  який 
вступив  в  силу  20  листопада  2012  року,  став  новою  схо-
динкою, яка відокремила нас від минулого та наблизила до 
європейського майбутнього. Безперечно, нове важко сприй-
мається,  особливо  якщо нове  абсолютно  все,  а  не  окремі 
норми, що  трапляється  під  час  унесення  змін  до  законо-
давчих актів. КПК України поставив країну в нові умови, 
потребує  переорієнтації  роботи  правоохоронних  органів, 
зміни в підходах не лише до процесуальної діяльності під 
час кримінального провадження, а й до зміни у світогляд-
них орієнтирах. У зв’язку з цим важливого значення набу-
ває здійснення повідомлення учасників кримінального про-
вадження на різних стадіях кримінального процесу. У КПК 
України закріплено низку норм, які врегульовують порядок 
здійснення  повідомлення  у  кримінальному  провадженні 
(глава 6 «Повідомлення» та глава 11 «Виклик слідчим, про-
курором, судовий виклик і привід»), проте під час застосу-
вання  їх у практичній діяльності виникають суперечності 
у зв’язку із наявністю значних прогалин у законі, що тягне 
за  собою  порушення  правової  процедури  та  спричиняє 
порушення прав і свобод людини.

Аналіз досліджень та публікацій.  Проблематика 
здійснення  повідомлення  досліджувалась  крізь  призму 
інформування, а саме окремі аспекти цієї проблеми роз-
кривались  у  працях  вітчизняних  науковців:  Ю.П.  Але-
ніна,  О.М.  Дроздова,  І.І.  Когутича,  A.B.  Красницької, 
O.P. Михайленка, І.В. Іващенка та інших. До зарубіжних 
науковців, які займалися дослідженням зазначених питань, 
належать  А.Т.  Боннер,  B.Л.  Головков,  О.С.  Гречишни-
кова,  Т.Г.  Дудукіна,  С.П.  Єфимічев,  В.В.  Кальницький, 
C.С. Кузьмін, І.Д. Перлов, H.A. Сєльодкіна, A.B. Шуваткін 
та  інші. Питання щодо повідомлення залишаються акту-
альними й на сьогодні.

Метою статті  є  дослідження  сутності  повідомлення 
у кримінальному провадженні.

Виклад основного матеріалу.  Повідомлення  –  це 
процесуальний акт, який застосовується для забезпечення 
прав  учасників  кримінального  провадження  і  здійсню-
ється в ситуаціях, передбачених як нормами КПК України, 
так й інших законів України. Наприклад, у разі постанов-
лення  виправдувального  вироку  закриття  кримінального 
провадження  за відсутністю подій кримінального право-
порушення,  відсутністю  в  діянні  складу  кримінального 
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правопорушення  або  не  встановлення  достатніх  доказів 
для доведення винуватості особи в суді й вичерпання мож-
ливостей їх отримати, слідчий, прокурор або суд зобов’я-
зані на прохання особи письмово повідомити в місячний 
строк про своє рішення трудовий колектив, у якому працює 
особа.  Якщо  відомості  про  засудження  або  притягнення 
громадянина  до  кримінальної  відповідальності,  засто-
сування до нього як запобіжного заходу взяття під варту 
були поширені в засобах масової інформації, то на вимогу 
цього громадянина, а в разі його смерті – на вимогу його 
родичів чи органу, який здійснює оперативно-розшукову 
діяльність,  слідчого,  прокурора  або  суду  засоби  масової 
інформації протягом одного місяця роблять повідомлення 
про рішення, що реабілітує громадянина [1].

Термін  «повідомлення»,  в  тому  сенсі,  який  вклада-
ється  в  нього  ст.  111  КПК України,  є  новим  для  кримі-
нального  процесу  України.  У  КПК  України  1960  року 
слова  «повідомлення»  й  «повідомляється»  вживалися 
в  різних  значеннях  і,  власне, юридичними  термінами не 
були.  Так,  у  ч.  4  ст.  177  «старого» КПК мова  йшла  про 
наступне повідомлення прокурора про проведений обшук 
та його результати;  ст.ст. 215 та 217 містили вказівку на 
письмове повідомлення про закриття справи та про визна-
ння досудового слідства у справі закінченим; ст. 254 КПК 
1960 року формою повідомлення підсудного про день роз-
гляду справи в суді називала повістку про виклик до суду 
тощо. Втім,  інші процесуальні кодекси України викорис-
товують це поняття в аналогічному до ст. 111 КПК Укра-
їни 2012 року сенсі, і практика використання повідомлень 
у цивільному чи адміністративному судочинстві є устале-
ною. Так, ч. 2 ст. 128 Цивільного процесуального кодексу 
України  визначає,  що  «судові  повістки-повідомлення» 
надсилаються  особам,  які  беруть  участь  у  справі  щодо 
вчинення процесуальних дій, у яких участь цих осіб у про-
вадженні не є обов’язковою [3]. Ч. 2 ст. 124 Кодексу адмі-
ністративного судочинства України майже дослівно повто-
рює  зазначену  норму  ЦПК.  Кодекс  про  адміністративні 
правопорушення визначає, що повідомлення про розгляд 
справи особи, яка притягається до адміністративної відпо-
відальності, здійснюється у формі повістки, а щодо інших 
осіб,  які  беруть  участь  у  провадженні,  встановлює,  що 
вони повідомляються про день розгляду справи. У процесі 
розгляду  справи  про  адміністративне  правопорушення 
апеляційним  судом  або Верховним Судом  усі  особи,  які 
беруть  участь  у  провадженні,  повідомляються  про  дату, 
час  і місце  судового  засідання,  причому неприбуття цих 
осіб для участі в судовому засіданні за загальним прави-
лом не перешкоджає судовому розгляду справи.

Втім,  КПК України  2012  року  більш  чітко,  ніж  інші 
процесуальні  кодекси,  розмежовує  повідомлення  (коли 
участь  особи  у  процесуальних  діях  не  є  обов’язковою) 
й виклики, які здійснюються у формі повістки (коли учас-
ник  кримінального  провадження  зобов’язаний  прибути 
для  допиту  чи  участі  в  іншій  процесуальній  дії).  Таким 
чином КПК України зробив суттєвий крок уперед, запро-
вадивши  чітку  і  зрозумілу  систему  процесуальних  дій, 
спрямованих на залучення учасників кримінального про-
вадження  до  проведення  процесуальних  дій,  інформу-
вання  про  прийняте  процесуальне  рішення  чи  вже  здій-
снену процесуальну дію. Варто відрізняти повідомлення 
у ст. 111 КПК України від інших видів повідомлень у кри-
мінальному провадженні, насамперед – повідомлення про 
підозру (глава 22); повідомлення осіб, щодо яких проводи-
лись негласні слідчі (розшукові) дії (ст. 253).

Адресатами  повідомлень  є  лише  ті  особи  –  учас-
ники  кримінального  провадження,  участь  яких  у  вчи-
ненні  процесуальної  дії,  про  яку  їм  повідомляється,  не 
є  обов’язковою. Такий  підхід  відповідає  засаді  диспози-
тивності:  сторона  кримінального  провадження,  бувши 
вільною  у  використанні  своїх  прав,  самостійно  вирі-
шує, чи брати  їй участь у відповідній процесуальній дії, 

з огляду на свої інтереси. Але за такої умови слідчий, про-
курор, слідчий суддя чи суд зобов’язані забезпечити право 
відповідного учасника провадження взяти участь у проце-
суальній дії, вчасно надавши відповідну інформацію щодо 
її  проведення.  Таким  чином,  ця  норма  корелює  також  зі 
ст. 223 КПК України «Вимоги до проведення слідчих (роз-
шукових)  дій»,  ч.  3  якої  передбачає, що  слідчий  та про-
курор мають вживати належних заходів для забезпечення 
присутності  під  час  проведення  слідчої  (розшукової)  дії 
осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені 
або  порушені.  Очевидно,  що  одним  із  зазначених  захо-
дів  слугує повідомлення учасника  кримінального прова-
дження щодо процесуальної дії, вчинення якої може зачі-
пати його права та законні інтереси [2].

Повідомлення як процесуальна дія певною мірою слу-
гує забезпеченню безпосередності дослідження показань, 
речей  і  документів  (п.  16  ст.  7  та  ст.  23  КПК  України). 
Безпосередність  як  засада  кримінального  провадження, 
з  огляду  на  зміст  ст.  23  КПК  України,  стосується  лише 
діяльності суду, але безпосередність участі суб’єктів кри-
мінального  провадження  у  процесуальних  діях  є  важли-
вою  підвалиною  найкращої  практики  реалізації  судом 
засади безпосередності дослідження доказів.

Кодекс  не  визначає  коло  осіб,  яким  направляються 
повідомлення; зазначається лише, що повідомлення здій-
снюються «у випадках, передбачених цим Кодексом» і що 
повідомляються  лише  ті  учасники,  провадження,  участь 
яких у вчиненні відповідних процесуальних дій (чи при-
йнятті процесуальних рішень) не є обов’язковою. Зважа-
ючи на  це,  до  таких  осіб  необхідно  віднести,  по-перше, 
тих учасників, стосовно яких у конкретній нормі Кодексу 
міститься  пряма  вказівка, що  їх  неявка  не  перешкоджає 
вчиненню певної процесуальної дії (прийняттю процесу-
ального рішення). Так, КПК України відкрито передбачає 
необов’язковість  присутності  особи,  яка  подала  клопо-
тання про  залучення  експерта,  у  процесі  розгляду цього 
клопотання.  По-друге,  такими  особами  є  ті  учасники 
провадження, щодо  яких Кодексом  передбачається  мож-
ливість  (але  не  обов’язковість)  участі  в  певній  процесу-
альній дії, як це визначено, наприклад, у ч. 3 ст. 237 КПК 
України:  «Для  участі  в  огляді  може  бути  запрошений 
потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представ-
ник та інші учасники кримінального провадження».

КПК  України  встановлює  чіткий  перелік  даних,  які 
мають бути  зазначені  в повідомленні. Цей перелік лише 
в  одному  пункті  відрізняється  від  тих,  які  визначаються 
у  главі  11  КПК  України,  яка  передбачає  порядок  здій-
снення повідомлень, і на яку посилається ч. 3 ст. 111 КПК 
(«Повідомлення  у  кримінальному  провадженні  здійсню-
ється у випадках, передбачених цим Кодексом, у порядку, 
передбаченому главою 11 цього Кодексу, за винятком поло-
жень щодо змісту повідомлення та наслідків неприбуття 
особи»). Ця відмінність випливає з різниці в самій правовій 
природі повідомлення та виклику: перше стосується осіб, 
участь яких у процесуальній дії не є обов’язковою, другий 
зобов’язує особу з’явитися для допиту чи участі в  іншій 
процесуальній  дії. Тому п.  8  ст.  112 КПК України  вима-
гає очевидно вказати в повідомленні на необов’язковості 
участі  особи,  яка  повідомляється,  у  процесуальній  дії 
та можливості її проведення без участі особи в разі її від-
сутності; натомість у п.п. 8, 9 ст. 137 КПК України «Зміст 
повістки  про  виклик»  зазначаються  негативні  для  особи 
наслідки неприбуття за викликом (зокрема – можливість 
застосування приводу) з посиланням на відповідні поло-
ження закону, а також передбачені КПК України поважні 
причини, через які особа може не з’явитись за викликом, 
та  нагадування  про  обов’язок  заздалегідь  повідомити 
особу про неможливість з’явлення.

П.  1  ст.  112  КПК України  вимагає  вказати  в  повідо-
мленні прізвище й посаду слідчого, прокурора і слідчого 
судді;  якщо  ж  повідомлення  здійснює  суд,  достатньо 
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вказати  лише  назву  цього  суду  або  судді,  який  здійснив 
виклик.  Отже,  посадова  особа,  яка  направляє  повідо-
млення, в будь-якому разі буде персоніфікована.

П. 2 ч. 112 КПК України, окрім адреси установи, котра 
здійснює  повідомлення,  та  номера  телефону  допускає 
можливість використання інших засобів зв’язку: «Адреса 
установи, яка здійснює повідомлення, номер телефону чи 
інші засоби зв’язку». Законодавець застосував сполучник 
«чи», з чого випливає, що в повідомленні може бути вка-
зано  або  номер  телефону,  або  інший  засіб  зв’язку. Який 
саме вид зв’язку може скласти альтернативу телефонному, 
ця норма не конкретизує, але, з огляду на її очевидну мету, 
можна припустити, що під «іншим засобом зв’язку» варто 
розуміти будь-яку сучасну комунікаційну технологію, яка 
дозволяє отримувачу повідомлення оперативно зв’язатися 
з відповідальними особами установи, що його направила, 
та мати таким чином змогу отримати (уточнити) інформа-
цію, необхідну для ефективної реалізації права на участь 
у процесуальній дії (отримання інформації про здійснену 
процесуальну  дію,  прийняте  процесуальне  рішення). 
Для  тлумачення  цього  пункту  певний  інтерес  може  ста-
новити ст. 135 КПК України, в якій  ідеться про порядок 
здійснення  виклику  у  кримінальному  провадженні.  Тут 
способи виклику особи до слідчого, прокурора, слідчого 
судді, суду визначаються вичерпно: надіслання її поштою, 
електронною  поштою  чи  факсимільним  зв’язком,  здій-
снення виклику по телефону або телеграмою [2].

Здавалося  б,  цілком  очевидна  позиція  щодо  імені 
(назви) особи, яка повідомляється, та її адреси, за певних 
умов може викликати певні непорозуміння. Справа в тому, 
що п. 3 ст. 112 КПК України, в якому йдеться про ці дані, 
сформульовано недостатньо чітко:  «<…>  ім’я  (наймену-
вання)  особи,  яка  повідомляється,  та  її  адреса».  Зрозу-
міло, що «ім’я особи» означає прізвище, ім’я й по батькові 
фізичної особи, а «найменування» стосується юридичної 
особи, але юридична особа може мати адресу реєстрації 
й адресу фактичного проживання, які не збігаються; сто-
совно юридичної особи може йтися про юридичну адресу 
чи  місцезнаходження,  тобто  фактичне  місце  ведення 
діяльності  чи  розташування  офісу,  з  якого  проводиться 
щоденне керування діяльністю юридичної особи та здій-
снення управління й обліку  (ст.  93 ЦК України). Є ймо-
вірність того, що зазначена розпливчатість формулювань 
часом  створюватиме  певні  ускладнення  під  час  застосу-
вання цієї норми на практиці. Тому видається доцільним 
максимально повно, навіть надлишково, зазначати в пові-
домленні персональні дані та/або реквізити, котрі перед-
бачаються цим пунктом.

Якщо повідомлення  адресоване юридичній особі,  то, 
зважаючи на буквальний зміст п. 3 ст. 112 КПК України, 
достатньо вказати лише назву такої особи й необов’язково 
зазначати прізвище та/чи посаду її представника. У цьому 
разі, якщо в повідомленні йдеться про участь у процесу-
альній дії, юридична особа, власне кажучи, має право сама 
визначити, хто виступатиме від її імені. Перевірка повно-
важень такого представника перед початком процесуаль-
ної дії Кодексом не передбачається. Якщо ж повідомлення 
стосується  вже  прийнятого  процесуального  рішення  чи 
процесуальної  дії,  жодна  зі  складнощів  не  вбачається: 
повідомлення має  суто  інформаційний характер  і  прохо-
дить звичайним шляхом документообігу на підприємстві 
(в установі, організації).

КПК України встановлює, що, залежно від мети пові-
домлення, в ньому має міститись інформація про таке:

−  процесуальну дію (дії), яка буде проведена в май-
бутньому;

−  уже здійснену процесуальну дію;
−  уже прийняте процесуальне рішення (п. 7 ст. 112 КПК 

України).
Ця  норма  не  конкретизує,  яка  саме  інформація  має 

повідомлятись  і  в  якому  обсязі.  Цілком  очевидно,  що 

стосовно  майбутньої  процесуальної  дії  така  інформація 
може  бути  мінімальною:  здебільшого  цілком  достатньо 
назвати  процесуальну  дію,  аби  в  адресата  повідомлення 
склалось  адекватне  уявлення  про  бажаність  чи  небажа-
ність  участі  в  ній.  Також  у  повідомлені  є  вказівка щодо 
необов’язковості  участі  у  процесуальній  дії  та  її  про-
ведення  без  участі  особи,  яка  повідомляється,  в  разі  її 
неприбуття;  підпис  слідчого,  прокурора,  слідчого  судді, 
судді,  який  здійснив  виклик.  Стосовно  уже  здійснених 
процесуальних  дій  та  прийнятих  рішень  інформація,  як 
правило,  повинна  бути  значно  ширшою:  отримувач  має 
повідомлятись не тільки про факт здійснення тієї чи іншої 
процесуальної дії або прийняття процесуального рішення, 
але  і  про  суть  та  зміст  таких дій чи рішень. У кращому 
разі, якщо це можливо, то до повідомлення має додаватись 
копія  протоколу  процесуальної  дії  чи  копія  процесуаль-
ного рішення [4, с. 187–191].

Право учасника кримінального провадження знати про 
прийняте  процесуальне  рішення  кореспондує  обов’язок 
слідчого, прокурора, слідчого судді або суду у визначених 
КПК України випадках повідомити про таке рішення або 
дію.

Повідомлення  у  кримінальному  провадженні  здій-
снюється  у  випадках,  передбачених  кримінальним  про-
цесуальним  законодавством.  Наприклад,  відповідно  до 
ч. 2 ст. 220 КПК України особа, яка  заявила клопотання 
про  виконання  процесуальних  дій  під  час  досудового 
розслідування,  повідомляється  про  результати  розгляду 
такого  клопотання;  відповідно  до  ст.  253  КПК  України 
особи,  щодо  яких  проводилися  НСРД,  повідомляються 
про їх проведення.

Як  зазначено  вище,  повідомлення  учасників  кримі-
нального провадження щодо вчинення процесуальних дій 
здійснюється у разі, коли участь цих осіб у таких діях не 
є обов’язковою. Саме в цьому полягає відмінність повідо-
млення  від  схожої  процесуальної  дії  –  виклику  слідчим, 
прокурором  або  судового  виклику.  Проте  якщо  метою 
повідомлення  є  інформування  учасників  кримінального 
провадження про прийняте процесуальне рішення чи про-
цесуальну  дію,  то  метою  виклику  є  забезпечити  участь 
особи у проведені процесуальної дії. До того ж наслідками 
неприбуття на виклик можуть бути накладення грошового 
стягнення або привід особи, саме тоді як відсутність реак-
ції особи на повідомлення не тягне за собою процесуаль-
них наслідків [5, с. 185–186].

Повідомлення  –  це  самостійна  процесуальна  дія 
у  кримінальному  провадженні.  На  слідчого,  прокурора, 
слідчого  суддю  та  суд  покладається  обов’язок  повідо-
мляти,  у  визначених  законом  випадках,  певних  учасни-
ків  кримінального  провадження,  а  саме:  підозрюваного, 
обвинуваченого, засудженого, виправданого, особу, щодо 
якої  передбачається  застосування  примусових  заходів 
медичного  або  виховного  характеру  або  вирішується 
питання  про  їх  застосування,  їх  захисників  та  законних 
представників, потерпілого, його представника  та  закон-
ного  представника,  цивільного  позивача,  його  представ-
ника  та  законного  представника,  цивільного  відповідача 
та його представника, дату, час та місце процесуальної дії, 
проведення якої планується, про прийняте процесуальне 
рішення або проведену процесуальну дію.

Повідомлення учасників кримінального провадження 
має  інформативне  та  правозабезпечувальне  значення, 
оскільки  в  такий  спосіб  до  відома  учасника  криміналь-
ного провадження доводиться інформація щодо руху кри-
мінального  провадження  та  можливості  реалізації  цією 
особою її процесуальних прав у разі проведення тієї або 
іншої процесуальної дії.

Адресатом  повідомлення  є  лише  ті  учасники  кримі-
нального  процесу,  участь  яких  у  вчиненні  процесуаль-
ної  дії  є  необов’язковою.  Базуючись  на  цьому,  до  таких 
осіб  необхідно  віднести,  по-перше,  тих  учасників, щодо 
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яких  у  конкретній  нормі  КПК  України  міститься  пряма 
вказівка,  що  їх  неявка  не  перешкоджатиме  вчиненню 
певної  процесуальної  дії  (прийняттю  процесуального 
рішення).  Такими  особами  є  ті  учасники  провадження, 
щодо  яких КПК України  передбачає можливість  (але  не 
обов’язковість)  участі  в  певній  процесуальній  дії,  як  це 
зроблено,  наприклад,  у  ч.  3  ст.  237  КПК України:  «Для 
участі  в  огляді  може  бути  запрошений  потерпілий,  під-
озрюваний, захисник, законний представник та інші учас-
ники кримінального провадження» [6, с. 230–233].

 Окремими видами повідомлення у кримінальному про-
вадженні є повідомлення про підозру та повідомлення осіб, 
щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії. Кри-
мінальне процесуальне законодавство передбачає, що пись-

мове повідомлення про підозру складається прокурором або 
слідчим за погодженням із прокурором [7, с. 300–302].

Висновки. Отже,  КПК  України  2012  року  більш 
чітко,  ніж  інші  процесуальні  кодекси,  розмежовує  пові-
домлення  (коли  участь  особи  у  процесуальних  діях  не 
є  обов’язковою)  і  виклики,  які  здійснюються  у  формі 
повістки  (коли  учасник  кримінального  провадження 
зобов’язаний прибути для допиту чи участі в іншій проце-
суальній дії). Таким чином, КПК України зробив суттєвий 
крок уперед, запровадивши чітку і зрозумілу систему про-
цесуальних дій, спрямованих на залучення учасників кри-
мінального  провадження  до  проведення  процесуальних 
дій,  інформування  про  прийняте  процесуальне  рішення 
чи вже здійснену процесуальну дію.
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПОРЯДКУ ДОПИТУ СВІДКА,  
ПОТЕРПІЛОГО ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В СУДОВОМУ ЗАСІДАННІ

SEPARATE ISSUES OF THE PROCEDURAL PROCEDURE FOR QUESTIONING  
THE WITNESS AND THE VICTIM DURING THE PRE-TRIAL INVESTIGATION IN COURT

Процюк О.М.,
кандидат юридичних наук,

старший викладач кафедри кримінального процесу
Національної академії внутрішніх справ

Стаття присвячена дослідженню процесуального порядку допиту свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому 
засіданні. Ознайомившись із позиціями науковців із визначеної тематики та результатами аналізу судової практики з означеного питан-
ня, автором було зосереджено увагу у статті на основних прогалинах у процесуальному закріпленні допиту слідчим суддею свідка, 
потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні. У процесі проведеного дослідження з’ясовано, що для ефективного 
забезпечення слідчим суддею доказування у кримінальному провадженні відповідно до норм, передбачених ст. 225 Кримінального про-
цесуального кодексу України, доцільно внести низку змін до кримінального процесуального законодавства в частині унормування про-
цесуального порядку допиту слідчим суддею свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні. 

У статті визначено основні прогалини процесуального регулювання порядку проведення допиту, передбаченому ст. 225 КПК України, 
та, відповідно, запропоновано зміни до кримінального процесуального законодавства. Автором визначено, що на законодавчому рівні 
необхідно закріпити вичерпний перелік учасників кримінального провадження, які мають право звертатися до слідчого судді із клопотан-
ням про проведення допиту в порядку ст. 225 КПК України та чітко визначити вичерпний перелік підстав для проведення такого допиту з 
метою формування однозначної практики застосування відповідного засобу отримання доказів.

Акцентується увага на тому, що після реєстрації клопотання в автоматизованій системі документообігу суду відбувається розгляд 
клопотання про проведення допиту в порядку ст. 225 КПК України по суті. Пропонується на законодавчому рівні визначити час розгляду 
клопотання слідчим суддею протягом 24 годин із моменту його реєстрації, а також наголошується на необхідності обумовити та закріпити 
у кримінальному процесуальному законодавстві підставою для відмови в задоволенні клопотання заявлення клопотання особою, як не 
наділена таким процесуальним правом, і підставою для повернення клопотання – недотримання сторонами кримінального провадження 
вимог КПК України щодо змісту клопотання.

Ключові слова: допит, слідчий суддя, депонування, клопотання, судове засідання, досудове розслідування, потерпілий, свідок.

The article is devoted to the investigation of the procedural procedure for questioning witness who was injured during pre-trial investigation 
in court hearing. Having become acquainted with the positions of the scientists on the particular subject and the results of the analysis of the 
case law on the particular issue, the article focuses on the main gaps in the procedural consolidation of the questioning by investigating judge 
of witness, who was injured during pre-trial investigation in the court session. In the course of the conducted research it was found that in order 
to effectively provide investigating judge with evidence in criminal proceedings in accordance with the rules stipulated by art. 225 of the Criminal 
Procedure Code of Ukraine, it is expedient to introduce a number of changes to the criminal procedural legislation in the part of normalization 
of the procedural procedure of interrogation by investigating judge of witness who was injured during pre-trial investigation in a court session.

The article defines the main gaps in the procedural regulation of the procedure for conducting interrogation, provided for in art. 225 of the 
Criminal Procedure Code of Ukraine, and, accordingly, proposes changes to the criminal procedural legislation. The author has determined that 
at the legislative level it is necessary to consolidate an exhaustive list of participants in criminal proceedings who have the right to appeal to 
investigating judge with a request for questioning in accordance with art. 225 of the Criminal Procedure Code of Ukraine and clearly define an 
exhaustive list of reasons for conducting such interrogation in order to form a clear practice of using the appropriate means of obtaining evidence.

Attention is drawn to the fact that after the registration of petition in the automated system of document circulation of the court, petition for 
conducting interrogation in the order of art. 225 of the Criminal Procedure Code of Ukraine is considered. 

It is proposed at the legislative level to determine the time of consideration of petition by investigating judge within 24 hours from the moment 
of its registration, and also emphasizes the need to stipulate and establish in the criminal procedural legislation the basis for refusing to grant 
petition for petition, as not authorized for such process, return of petition – non-compliance by the parties of criminal proceedings with the 
requirements of the Criminal Procedure Code of Ukraine regarding the content of petition.

Key words: interrogation, investigating judge, deposition, petition, court hearing, pre-trial investigation, victim, witness.

Постановка проблеми. Процедура  «депонування» 
доказів,  яка  передбачена  ст.  225  КПК України,  сьогодні 
активно застосовується у практичній діяльності. Проана-
лізувавши  положення  ст.  225  КПК України  та  практику 
її  застосування,  бачимо,  що  простежується  недоскона-
лість  вказаної  норми.  На  законодавчому  рівні,  зокрема, 
детально не  регламентовано порядок  звернення  до  слід-
чого судді щодо проведення допиту свідка чи потерпілого, 
зокрема  одночасний  допит  двох  чи  більше  вже  допита-
них  осіб,  під  час  досудового  розслідування  в  судовому 
засіданні. Надавши право  звернутися  з  таким  клопотан-
ням  стороні  кримінального  провадження  та  представ-
нику  юридичної  особи,  законодавець  чітко  не  визначив 
суб’єктів такого звернення і не цілком зрозуміло про яку 
сторону  кримінального  провадження  йдеться.  А  також 
не встановлено вимог до такого клопотання, не наведено 
вичерпного  переліку  підстав,  коли  доцільно  проводити 
допит в порядку ст. 225 КПК України та не врегульовано 
час  розгляду  клопотання  слідчим  суддею,  підстави  для 

його  повернення  та  відмови  в  задоволенні  клопотання, 
що, відповідно, призводить до труднощів у  застосуванні 
на практиці ст. 225 КПК України.

Стан дослідження. Вагомий  внесок  у  розроблення 
наукових  засад  проведення  допиту  загалом  та  допиту 
свідка,  потерпілого  під  час  досудового  розслідування 
в судовому засіданні  зокрема,  зробили такі відомі вчені: 
Ю.П. Аленін, О.А. Банчук, І.В., Гловюк, Ю.М. Грошевий, 
І.І.  Зарева,  І.Г.  Ільєва, О.В. Калиновський, О.В. Капліна, 
Д.П. Кисленко, О.В. Кондратьєв, В.В. Косов, Л.М. Лобойко, 
В.Т. Маляренко, М.А. Маркуш, М.Я. Никоненко, В.Т. Нор, 
П.П.  Пилипчук,  М.А.  Погорецький,  С.О.  Пшеничко, 
В.В. Ринда, Д.Б. Сергєєва, М.М. Сичук, Ю.В. Скрипіна, 
Р.І. Тракало, А.Р. Туманянц, Л.Д. Удалова, В.І. Чорнобук, 
О.Г. Шило, Д.О. Шингарьов, М.Є. Шумило, О.Г. Яновська. 
Водночас, незважаючи на наявність змістовних наукових 
досліджень,  що  мають  практичну  спрямованість,  мало 
зосереджується увага на процесуальному порядку допиту 
під час досудового розслідування в судовому засіданні.
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Мета і завдання дослідження.  Головною  метою 
даної  роботи  є  детальний  аналіз  положень  ст.  225  КПК 
України  та  судової  практики  проведення  допиту  свідка, 
потерпілого під час досудового розслідування в судовому 
засіданні  за  наявності  обставин,  що  можуть  унеможли-
вити їх допит у суді або вплинути на повноту чи достовір-
ність показань. Відповідно до цього в роботі зосереджена 
увага на виконанні таких основних завдань: з’ясувати стан 
дослідження означеного питання та запропонувати шляхи 
вдосконалення  процесуального  порядку  проведення 
допиту відповідно до ст. 225 КПК України.

Виклад основних положень. У ст. 225 КПК України 
визначається,  що  у  разі  існування  небезпеки  для  життя 
і  здоров’я  свідка  чи  потерпілого,  їх  тяжкої  хвороби  чи 
наявності  інших  обставин, що можуть  унеможливити  їх 
допит  в  суді  або  вплинути  на  повноту  чи  достовірність 
показань,  у  виняткових випадках, пов’язаних  із необхід-
ністю отримання показань свідка чи потерпілого під час 
досудового  розслідування,  сторона  кримінального  про-
вадження, представник юридичної особи, щодо якої здій-
снюється провадження, мають право звернутись до слід-
чого  судді  із  клопотанням  провести  допит  такого  свідка 
чи потерпілого в судовому засіданні, зокрема одночасний 
допит двох чи більше вже допитаних осіб. За таких умов 
допит свідка чи потерпілого проводиться в місці розташу-
вання суду або в місці перебування хворого свідка, потер-
пілого за правилами проведення допиту під час судового 
розгляду за участі сторін кримінального провадження [4].

Одразу  виникає  питання,  хто  має  право  звернутись 
із  клопотанням  до  слідчого  судді  про  проведення  ним 
допиту під час досудового розслідування, адже з форму-
лювання «сторона кримінального провадження» не цілком 
зрозуміло, про яку сторону йдеться – сторону обвинува-
чення чи сторону захисту. І.В. Гловюк зазначає, що потер-
пілого  з  незрозумілих  причин  не  віднесено  до  суб’єктів 
звернення з відповідним клопотанням, а саме він є одним 
із  зацікавлених  осіб  у  проведенні  такого  виду  допиту,  а 
також зазначено, що потерпілий не є стороною криміналь-
ного провадження [1, с. 275].

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України потерпілий 
є стороною обвинувачення. Для однозначного тлумачення 
ч.  1  ст.  225 КПК України  вважаємо  за  необхідне  слово-
сполучення «сторона кримінального провадження» у вка-
заній нормі замінити повним переліком учасників кримі-
нального провадження (сторона обвинувачення та сторона 
захисту), які наділені правом звертатись до слідчого судді 
із  клопотанням  провести  допит  свідка  чи  потерпілого 
в судовому засіданні, зокрема одночасний допит двох чи 
більше вже допитаних осіб, та виступатимуть суб’єктами 
такого звернення.

Допит свідка, потерпілого під час досудового розслі-
дування в судовому засіданні є одним із різновидів допиту 
у  кримінальному провадженні,  застосування  якого  спря-
моване на отримання або перевірку сторонами криміналь-
ного  провадження  доказів  у  досудовому  розслідуванні 
[10, с. 83]. Такий допит є винятком із засади безпосеред-
ності дослідження показань. 

Окремі  науковці,  такі  як  Т.Г.  Ільєва,  В.В.  Рожнова, 
С.О.  Савицький,  Л.Д.  Удалова  заперечують  доціль-
ність  застосування  відповідного  засобу  отримання  дока-
зів  та  пропонують  виключити  ст.  225  із  КПК  України 
[2, с. 111]. В.М. Циткіч таку думку вважає дискусійною, 
зазначаючи,  що  надання  слідчому  судді  повноважень, 
передбачених ст. 225 КПК України, передусім, було спря-
моване на забезпечення можливості сторонам криміналь-
ного  провадження  отримувати  докази  тоді,  коли  немає 
законних можливостей їх отримати в загальному порядку 
та є певний ризик їх утрати. Погоджуємось із думкою нау-
ковця, який зазначає, що надання повноважень слідчому, 
прокурору  приймати  рішення  про  проведення  допиту 
свідка  чи  потерпілого  під  час  досудового  розслідування 

в  судовому  засіданні  істотно  ускладнювало  б  реаліза-
цію  засади  змагальності  у  кримінальному  провадженні 
та призводило б до певних зловживань  із боку слідчого, 
прокурора як під час провадження цієї процесуальної дії, 
так й у процесі розгляду відповідних клопотань сторони 
захисту [10, с. 84].

Положення  ст.  225  КПК  України  не  визначають 
вичерпний перелік підстав проведення допиту  свідка  чи 
потерпілого під час досудового розслідування в судовому 
засіданні. У ч. 1 ст. 225 КПК України чітко визначені лише 
2 виняткові випадки, які є підставою для звернення сто-
рони кримінального провадження із клопотанням про про-
ведення допиту, зокрема,  існування небезпеки для життя 
чи здоров’я свідка, потерпілого та їх тяжка хвороба [8].

Результати  аналізу  судової  практики  вказують  на  те, 
що,  розглядаючи  клопотання  про  проведення  допиту 
в  судовому  засіданні,  слідчі  судді  тлумачать  поняття 
«існування небезпеки для життя та здоров’я свідка, потер-
пілого»  як  основну  причину  допиту  свідка,  потерпілого 
під  час  досудового  розслідування,  в  судовому  засіданні 
досить  широко,  включаючи  в  нього:  погрози  вбивством 
або  застосуванням  фізичного  насильства  щодо  свідка, 
потерпілого в разі сприйняття їх як реальних; інші прояви 
психічного насильства щодо свідка, потерпілого, зокрема, 
тероризування, моральний тиск, настійливі  вимоги;  спо-
сіб життя та стан здоров’я свідка або потерпілого, які не 
пов’язані з тяжкою хворобою, але об’єктивно можуть уне-
можливити допит у  судовому  засіданні  або  вплинути на 
повноту чи достовірність показань [8].

Ступінь  тяжкості  хвороби  свідка  чи  потерпілого  не 
визначено нормами кримінального процесуального права, 
а також Закон не містить переліку таких захворювань, він 
лише вказує, що воно повинно бути тяжким. Уважається, 
що тяжким визнається стан  здоров’я,  який перешкоджає 
можливості самостійно свідкові чи потерпілому з’явитись 
за  викликом  до  приміщення  суду  чи  перевезення  його 
може  спричинити  ускладнення  стану  здоров’я.  Тобто 
особа  страждає  важким  захворюванням  психічним  або 
соматичним,  яке  має  тимчасово  ускладнений  характер 
або  набрало  хронічної форми,  а  також  тоді,  коли  спрог-
нозувати подальший стан пацієнта неможливо. Наявність 
тяжкого  захворювання  повинна  бути  засвідчена  лікарем 
або колегією лікарів, який/які працює/працюють у медич-
ній установі  (термінова операція,  серцевий напад,  гіпер-
тонічний криз тощо), який/які визначає ступінь тяжкості 
та підтверджує це відповідною довідкою або висновком. 
Цей документ є підставою для звернення із клопотанням 
до суду про проведення виїзного засідання чи термінового 
(наприклад, якщо особа очікує проведення операції, пере-
біг якої може бути непередбачуваним) [9, с. 278].

Ужите в ч. 1 ст. 225 КПК формулювання «інші обста-
вини»  свідчить  про  невичерпність  переліку  таких  обста-
вин,  наголошуючи  на  існуванні  вірогідності  унеможли-
вити допит  свідка чи потерпілого в  суді  або вплинути на 
повноту чи достовірність його показань [8]. До інших під-
став науковці також відносять: найближчий переїзд особи 
на постійне проживання до віддалених країн, повернення 
чи  тимчасовий приїзд  із  яких до України,  а  також прове-
дення слідчих (розшукових) дій у яких на запит правоохо-
ронних  органів  України  в  порядку  надання  міжнародної 
правової  допомоги  значно  ускладнені,  існування  загрози 
впливу на свідка чи потерпілого з боку зацікавлених осіб 
із  метою  схилення  до  відмови  від  показань  або  зміни 
показань на користь однієї зі сторін кримінального прова-
дження тощо [3, с. 321]; тяжке поранення, травма, загроза 
життю з боку співучасників тяжкого злочину, членів орга-
нізованого  злочинного  угруповання,  довгострокове  від-
рядження,  виїзд  за  кордон  для  постійного  проживання 
тощо [5, с. 462]; родинні відносини, колишній шлюб, виїзд 
за  межі  України,  значна  віддаленість  місця  проживання, 
ризик  того,  що  стосовно  свідка  можуть  бути  вчинені  
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протиправні  дії  з метою  змусити його  змінити  свої  пока-
зання під час судового розгляду на чиюсь користь, дружні 
відносини,  строк  досудового  розслідування,  незаконний 
вплив службовими особами пенітенціарної служби на засу-
дженого свідка, який відбуває покарання у виправній коло-
нії  [1,  с.  275]. Також,  розглядаючи клопотання про допит 
свідка,  потерпілого,  в  порядку  ст.  225  КПК  України,  до 
виняткових  випадків,  які  унеможливлюють  допит  свідка, 
потерпілого  або  можуть  вплинути  на  повноту  чи  досто-
вірність  їх  показань,  крім  зазначених,  слідчі  судді  відно-
сять таке: тривале відрядження, виїзд на роботу, навчання 
або  постійне  проживання  за  межі  України;  потерпілий 
або  свідок  є  громадянином  іноземної  держави,  постійно 
проживає за межами України й має намір повернутись до 
місця постійного проживання; призов на службу у Збройні 
сили  України;  відсутність  постійного  місця  проживання 
та  постійної  роботи;  свідок  або  потерпілий  перебуває  на 
території  України  без  законних  на  те  підстав  і  підлягає 
видворенню  за  межі  України;  психологічні  особливості 
особи  неповнолітнього  свідка  або  потерпілого;  робота 
свідка під керівництвом осіб, які можуть вплинути на зміст, 
повноту та достовірність показань; свідок, потерпілий або 
підозрюваний є близькими родичами з підозрюваним або 
обвинуваченим; свідка або потерпілого засуджено до пока-
рання, а саме – обмеження чи позбавлення волі, або засто-
совано запобіжний захід – тримання під вартою [8].

Погоджуємось із позицією В.М. Циткіча щодо визна-
чення вичерпного переліку підстав для проведення допиту 
свідка  чи  потерпілого  під  час  досудового  розслідування 
в  судовому  засіданні  з  метою  формування  однозначної 
практики  застосування  відповідного  засобу  отримання 
доказів,  а  також  належного  забезпечення  доказування 
слідчим суддею у кримінальному провадженні [10, с. 84].

Варто звернути увагу на те, що законодавець не визначає 
конкретних  вимог,  яким  повинно  відповідати  клопотання 
сторін кримінального провадження про проведення допиту 
свідка  чи  потерпілого  під  час  досудового  розслідування 
в судовому засіданні. Науковці, досліджуючи це питання, 
пропонують передбачити в ст. 225 КПК України вимоги до 
клопотання, зокрема визначити, які відомості має містити 
таке звернення [10, с. 85; 6, с. 195; 9, с. 278]. Вважаємо за 
необхідне  окремою  нормою  у  КПК України  передбачити 
вимоги  до  клопотання  про  проведення  допиту  свідка, 
потерпілого під час досудового розслідування в судовому 
засіданні. Вказане клопотання повинно містити:

1)  найменування кримінального провадження та його 
реєстраційний номер;

2)  короткий виклад обставин кримінального правопо-
рушення, у зв’язку з яким подається клопотання;

3)  правова  кваліфікація  кримінального  правопору-
шення  із  зазначенням  статті  закону  України  про  кримі-
нальну відповідальність;

4)  повні відомості про особу, яка звертається із клопо-
танням;

5)  відомості про  свідка, потерпілого,  яких необхідно 
допитати  під  час  досудового  розслідування  в  судовому 
засіданні;

6)  виклад  обставин,  котрі  можуть  унеможливити 
допит свідка, потерпілого в суді або вплинути на повноту 
чи достовірність показань,

7)  місце проведення допиту свідка, потерпілого;
8)  вид допиту;
9)  дата та місце складення клопотання.
Як  свідчить  аналіз  судової  практики  з  означеного 

питання,  наявність  самого  клопотання  про  допит  свідка 
в  судовому  засіданні  під  час  досудового  розслідування 
та витягу з ЄРДР не достатньо для прийняття рішення щодо 
нього слідчим суддею, оскільки відповідні доводи у клопо-
танні  зазвичай розцінюються як припущення, не підтвер-
джені відповідними доказами. У зв’язку  із цим до клопо-
тання про допит  свідка,  потерпілого на  стадії  досудового 

розслідування в судовому засіданні повинен бути доданий 
витяг з ЄРДР про реєстрацію кримінального провадження. 
КПК України не встановлює переліку обов’язкових доку-
ментів, які мають бути долучені до такого клопотання, й це 
не може слугувати підставою для відмови в його розгляді 
слідчим  суддею  [6,  с.  195]  Отже,  до  клопотання  суб’єкт 
звернення зобов’язаний долучити оригінали чи копії доку-
ментів  для  підтвердження  наявності  підстав,  наведених 
у клопотанні, і які стали причиною проведення такого виду 
допиту та витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, 
в межах якого подається клопотання.

Певні  проблеми щодо  забезпечення  доказування  слід-
чим  суддею  у  процесі  застосування  відповідного  засобу 
отримання доказів зумовлені й тим, що вітчизняний зако-
нодавець  у  ст.  225 КПК України  не  визначив  строк,  про-
тягом якого слідчий суддя повинен розглянути клопотання 
сторін кримінального провадження про проведення допиту 
свідка,  потерпілого  під  час  досудового  розслідування 
в  судовому  засіданні.  Визначення  таких  строків  має  над-
звичайно вагоме значення, оскільки встановлення в законі 
чітко окресленого строку для розгляду клопотань учасників 
процесу  є  процесуальною  гарантією  їх  своєчасного  вирі-
шення. У науковій літературі пропонується розглядати кло-
потання про допит свідка, потерпілого під час досудового 
розслідування в судовому засіданні негайно, але не пізніше 
24 годин із моменту реєстрації [6, с. 195], протягом 24 годин 
із моменту надходження такого клопотання. [10, с. 86]. Під-
тримуємо пропозицію визначення  строку розгляду  такого 
клопотання протягом 24 годин із моменту його реєстрації 
в автоматизованій системі документообігу суду. 

За  результатами  судової  практики  наводяться  при-
клади,  коли  слідчі  судді  відмовляли  в  задоволенні  кло-
потань  про  допит  свідка,  потерпілого  під  час  досудо-
вого розслідування в судовому засіданні з таких причин: 
у  клопотанні  не  наведено  обставин,  які  можна  було  б 
вважати винятковими випадками, що можуть унеможли-
вити допит свідка в судовому засіданні або вплинути на 
повноту та достовірність показань; відсутні докази наяв-
ності обставин, які унеможливлюють допит особи в суді 
або  впливають  на  повноту  та  достовірність  показань; 
клопотання про допит свідка в судовому засіданні під час 
досудового  розслідування  подано  після  надходження  до 
суду обвинувального акта у кримінальному провадженні; 
клопотання про допит свідка в судовому засіданні під час 
досудового  розслідування  заявлено  за  відсутності  відо-
мостей  про  кримінальне  правопорушення  в  Єдиному 
реєстрі досудових розслідувань  (ЄРДР)  [8]. Вважаємо  за 
необхідне до вказаних вище підстав для відмови в задо-
воленні клопотання додати заявлення клопотання особою, 
яка не наділена таким процесуальним правом, а також під-
ставою для повернення клопотання – недотримання сто-
ронами вимог КПК України щодо змісту клопотання.

Висновки. Підсумовуючи  описане  вище,  зазначимо, 
що процедура допиту свідка, потерпілого на стадії досудо-
вого розслідування в судовому засіданні потребує деталь-
ної регламентації в КПК України з метою унеможливлення 
довільного  трактування  та  порушення  прав  і  законних 
інтересів  учасників  кримінального  провадження.  Зокрема 
потребують  законодавчого  закріплення:  процесуальний 
порядок подання клопотання про допит свідка, потерпілого 
на  стадії  досудового  розслідування  в  судовому  засіданні; 
визначення чіткого кола суб’єктів, які мають право на таке 
звернення; формулювання вимог до вказаного клопотання; 
окреслення вичерпного переліку підстав, за яких необхідно 
проводити допит слідчим суддею під час досудового розслі-
дування; визначення строку, протягом якого слідчий суддя 
повинен розглянути клопотання сторін кримінального про-
вадження  про  проведення  допиту  свідка,  потерпілого  під 
час досудового розслідування в судовому засіданні, а також 
визначення підстав для відмови в задоволенні клопотання 
та для повернення клопотання слідчим суддею.
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У новій редакції Кримінального процесуального кодексу України реформовано майже всі процесуальні інститути та приділено знач-
ну увагу доказам і доказуванню. Уже стає очевидною необхідність удосконалення його норм щодо допустимості доказів, зокрема, щодо 
забезпечення прав сторони захисту у збиранні доказів, можливості давати показання з чужих слів малолітніми особами, запроваджен-
ня поліграфічного дослідження як різновиду експертизи тощо. Наявність складних та багатогранних підходів до з’ясування сутності 
допустимості доказів, визнання їх недопустимими в юридичному процесі сприяли появі в українській юридичній науці значної кількості 
відповідних концепцій стосовно досліджуваної проблематики. У правозастосовній практиці накопичилось чимало питань застосування 
норм Кримінального процесуального кодексу України щодо допустимості доказів, які потребують вирішення на законодавчому рівні. 
Теоретичною основою нашого дослідження стали наукові праці з теорії національного та міжнародного права, криміналістики, судової 
експертизи. Досліджено питання допустимості відомостей, отриманих у результаті застосування поліграфа та гіпнозу у кримінальному 
провадженні. У статті розглядаються наукові публікації та світова практика щодо впровадження доказової діяльності в національних 
правових системах, зокрема, розглядаються вимоги Суду щодо допустимості здійснення доказів та діяльності, отриманих у результаті 
роботи. Таким чином, на основі нашого узагальнення практики викладені основні правила доказів та порядок висловлювань думок щодо 
необхідності регулювання деяких із них у національному законодавстві та практиці з урахуванням національних судів. Аналіз цього інсти-
туту є необхідним у зв’язку з його важливістю для виконання завдань кримінального провадження, забезпеченням конституційних прав і 
свобод усіх його учасників та, як наслідок, ухваленням законного, справедливого й обґрунтованого вироку суду. Дотримання вимог про-
цесуального закону під час збирання доказів виступає гарантією їх законності, а в подальшому – впливає й на результат кримінального 
провадження в цілому.

Ключові слова: доказування, недопустимі докази, істотне порушення прав людини, поліграф, гіпноз.

The new version of the Code of Criminal Procedure of Ukraine reformed almost all procedural institutes and paid considerable attention 
to evidence and evidence. The need to improve its rules on the admissibility of evidence is already becoming evident, in particular, to ensure 
the rights of the defense party to collect evidence, to be able to give testimony from others to minors, to conduct polygraphic study as a type of 
expertise, and so on. Many issues have been raised in law enforcement regarding application norms of the Criminal Procedure Code of Ukraine 
on the admissibility of evidence that needs to be resolved at the legislative level. The theoretical basis of our study were scientific works on the 
theory of domestic and international law, forensics, forensic examination. Difficult and multifaceted approaches to determining the nature of 
admissibility evidence, their inadmissibility in the legal process contributed to the emergence of a significant number of relevant concepts in the 
Ukrainian legal science in relation to the investigated issues .The question of the admissibility of information obtained as a result of the use of 
polygraph and hypnosis for the needs of criminal proceedings is investigated. This article discusses the scientific publications and practice of the 
European Court of Justice Human Rights on the implementation of evidence-based activities in national legal systems, and in particular examines 
the requirements of the Court on the admissibility of evidence-based exercise and activity obtained in the course of work results. Thus, based on 
our generalization of practice set out the basic rules of evidence and procedure for opinions expressed on the need to regulate some of them in 
the national legislation and practice, taking into account in national courts. The analysis of this institute is necessary in view of its importance for 
the performance of criminal proceedings, the safeguarding of the constitutional rights and freedoms of all its members and, as a consequence, 
the adoption of a lawful, fair and justified judgment. Compliance with the requirements of procedural law in the taking of evidence is a guarantee 
of their legality, and in the future affects the outcome of criminal proceedings as a whole.

Key words: evidence, inadmissible evidence, substantial violation of human rights, polygraph, hypnosis.

Постановка проблеми. Наявність  значної  кількості 
законодавчих  новел  у  регламентації  допустимості  дока-
зів, відсутність спеціальних досліджень у цій сфері, необ-
хідність  удосконалення  кримінального  процесуального 
законодавства в частині допустимості доказів та практики 
його  застосування  зумовлюють  актуальність  теми  цього 
дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значним 
внеском у дослідженні цієї проблеми, у виробленні шляхів 
її вирішення стали праці таких науковців: П.П. Андрушка, 
В.І.  Баєва,  В.П.  Гмирка,  І.О.  Крицької,  І.Б.  Михайлов-
ської,  С.В.  Некрасова,  А.В.  Панової,  М.А.  Погорець-
кого, С.В. Прилуцького, Д.Б. Сергєєвої, Н.В. Сібільової, 
І.Л. Чупрікової, В.П. Шевчука, М.Є. Шумила тощо. Проте 
зазначені  питання  й  досі  залишаються  актуальними  для 
обговорень, дослідження шляхів  їх вирішення тривають, 
що й зумовлює необхідність їх подальшої розробки.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. У поданій роботі пропонується внесення змін до 

ст.ст. 86, 87 Кримінального процесуального кодексу Укра-
їни (далі – КПК України), які регулюють правила допусти-
мості доказів. За допомогою нових вдало сформульованих 
положень  стане  можливим  подолання  наявних  недоліків 
законодавства, а саме можливість визнання недопустимими 
доказів,  які  отримані  з  порушенням  загальних  принципів 
кримінального провадження. Крім того, акцентовано увагу 
на необхідності розширення переліку, відповідно до якого 
суд зобов’язаний визнати докази недопустимими. 

Постановка завдання.  Основною  метою  наукової 
праці є комплексне дослідження законодавчих положень, 
узагальнення  та  аналіз  сучасних  вітчизняних  наукових 
розробок щодо такої властивості доказів як допустимість, 
з урахуванням раніше сформованих критеріїв та концеп-
цій,  а  також  виокремлення  наявних  проблем  норматив-
ного регулювання. 

Викладення основного матеріалу дослідження. 
Інститут  допустимості  у  кримінальному  процесі  досить 
новий, адже в сучасному вигляді він діє лише із 2012 року 
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після набрання чинності новим КПК України. Цей інсти-
тут потребує змін. Така властивість як допустимість дока-
зів охоплює далеко не всі можливі аспекти. 

Перед тим, як перейти до проблем законодавчого регу-
лювання  допустимості  доказів,  пропонуємо  дослідити 
ті  положення,  які  врегульовані  на  законодавчому  рівні. 
У ст. 87 КПК України акцентується увага на доказах, які 
є недопустимими, а отже, не можуть бути використані під 
час  прийняття  процесуальних  рішень,  на  них  не  можна 
посилатися при постановленні судового рішення.

У ч. 1 ст. 87 КПК України зазначається, що недопусти-
мими є докази, отримані внаслідок  істотного порушення 
прав  та  свобод  людини,  гарантованих  Конституцією 
та законами України, міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а 
також  будь-які  інші  докази,  здобуті  завдяки  інформації, 
отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод 
людини. Положення ч.  2  ст.  87 КПК України  вказує, що 
суд  зобов’язаний  визнати  істотними  порушеннями  прав 
людини й основоположних свобод,  зокрема,  такі діяння: 
здійснення  процесуальних  дій,  які  потребують  попере-
днього  дозволу  суду,  без  такого  дозволу  або  з  порушен-
ням  його  суттєвих  умов;  отримання  доказів  унаслідок 
катування, жорстокого, нелюдського або такого, що при-
нижує  гідність  особи,  поводження  або  погрози  засто-
сування  такого  поводження;  порушення  права  особи  на 
захист; отримання показань чи пояснень від особи, яка не 
була повідомлена про своє право відмовитись від давання 
показань та не відповідати на запитання, або їх отримання 
з порушенням цього права; порушення права на перехрес-
ний допит [1].

Окрім цього, в положеннях ст. 87 КПК України також 
перелічені  докази,  які  не  можуть  бути  визнані  допусти-
мими, зокрема докази, отриманні з показань свідка, який 
надалі  був  визнаний  підозрюваним  чи  обвинуваченим 
у  цьому  кримінальному  провадженні.  Варто  зазначити, 
що перелік, який визначає, коли суд зобов’язаний визнати 
докази недопустимими, є вичерпним.

Фактично  ми  отримали  ситуацію,  за  якої  в  суду 
є обов’язок визнати доказ недопустимим тільки в дев’яти 
перелічених  у  КПК України  випадках,  що  ж  стосується 
інших,  зокрема,  якщо  докази  отримані  не  в  порядку, 
визначеному цим кодексом,  то  такого прямого обов’язку 
не встановлено.

Узагалі всі процеси, які відбуваються в межах кримі-
нального  провадження,  повинні  відповідати  загальним 
засадам,  передбаченим у  ч.  1  ст.  7 КПК України. Наразі 
формулювання статей, які стосуються допустимості дока-
зів, містять положення, що вказують на порушення таких 
принципів  як  законність,  верховенство  права,  повага  до 
людської гідності, забезпечення права на захист, недотор-
канність права власності.

Про  інші  принципи  можна  зробити  висновки  лише 
шляхом  зіставлення  всіх  положень  Кодексу,  починаючи 
від ст. 2 КПК України, яка визначає завдання криміналь-
ного  провадження,  та  закінчуючи  всіма  положеннями, 
які  регламентують проведення слідчих  (розшукових) дій 
та  негласних  слідчих  (розшукових)  дій  (далі  –  НСРД). 
Лише після цього можна проводити паралель зі статтями, 
які регламентують допустимість доказів.

Для  того,  аби  на  практиці  не  виникало  проблем, 
потрібно  або  чітко  врегулювати  в  нормах  усі  випадки 
допустимості доказів, коли суд може визнати доказ недо-
пустимим,  або  дати  суду  дискреційні  повноваження. 
Однак  навіть  у  разі  наділення  суду  такими повноважен-
нями у КПК України все одно мають бути змінені поло-
ження щодо допустимості доказів.

У зв’язку із цим, зокрема, пропонуємо ч. 1 ст. 86 КПК 
України  викласти  в  такій  редакції:  доказ  визнається 
допустимим,  якщо  він  отриманий  у  порядку,  встанов-
леному  цим  Кодексом,  та  відповідає  загальним  засадам 

кримінального  провадження.  Такі  зміни,  на  наш  погляд, 
приведуть до посилення рівня  захисту осіб  від неправо-
мірного втручання у приватне життя,  забезпечать гідний 
захист прав та свобод людини та громадянина.

Крім  цього,  доречно  було  б  доповнити  і  ст.  87  КПК 
України,  вказавши,  що  істотними  порушеннями  прав 
людини  й  основоположних  свобод,  які  повинні  бути 
визнані  недопустимими,  можуть  бути  й  інші,  не  перед-
бачені  у  ч.  2  ст.  87  КПК України.  Варто  зауважити,  що 
істотність порушення є оціночною категорією, яка визна-
чається  в  кожному  конкретному  разі  окремо.  Саме  така 
невизначеність  призводить  до  великої  кількості  зловжи-
вань, як зі сторони обвинувачення, так і зі сторони суду.

Окремі вчені навіть визначають необхідним визнавати 
докази  очевидно  недопустимими.  І.Л.  Чупрікова  ствер-
джує, що це докази, які були отримані з явним порушен-
ням  чинного  законодавства.  Очевидна  недопустимість 
ґрунтується  на  обставинах,  котрі  є  беззаперечними  й  не 
потребують додаткового дослідження (наприклад, прото-
кол,  отриманий  унаслідок  проведення  слідчої  (розшуко-
вої) дії не уповноваженим на те суб’єктом), в їх основу не 
можуть  бути  покладені  обставини, що мають  оціночний 
характер [2, с. 127].

Окрім зазначених недоліків, варто звернути увагу й на 
дискусійні питання, які стосуються допустимості доказів. 
У своєму дисертаційному дослідженні І.Л. Чупрікова вио-
кремлює такі категорії доказів, допустимість яких є досить 
суперечливою: докази, отримані з порушенням принципу 
поваги честі та гідності особи; отримані в результаті про-
ведення  негласних  слідчих  (розшукових)  дій;  відомості, 
отримані  в  результаті  застосування поліграфа  та  гіпнозу 
[2, с. 119–140].

Вимога щодо поваги честі та гідності особи закріплена 
як на рівні внутрішнього законодавства, так і на рівні між-
народних нормативно-правових актів, до яких можна від-
нести  Загальну  декларацію  прав  людини,  Міжнародний 
пакт  про  громадянські  й  політичні  права, Конвенцію про 
захист прав людини та основних свобод (далі – Конвенція).

Незважаючи на велику кількість норм, які закріплюють 
цей принцип  та  зобов’язують поважати честь  та  гідність 
громадян, досить часто це залишається лише на рівні юри-
дичного закріплення. Практика показує, що на досудовому 
розслідуванні  нерідко  застосовується  як  психічний,  так 
і фізичний вплив на особу з метою отримання інформації, 
яка потім повинна бути визнана недопустимою.

Підтвердженням зазначеного може слугувати кількість 
звернень до Європейського Суду  із  прав людини  (далі  – 
ЄСПЛ)  зі  справами щодо  порушень  із  боку  органів,  які 
здійснюють  досудове  розслідування.  Однією  з  найвідо-
міших є справа «Мельник проти України». Заявник скар-
жився  на  неправомірні  дії  працівників  правоохоронних 
органів. Суд вважає, що Уряд не продемонстрував можли-
вість за українським законодавством для заявника скаржи-
тись на умови тримання чи не довів того факту, що засоби 
захисту, доступні йому, були ефективними, наприклад, що 
вони могли попередити порушення права (виникнення чи 
продовження).  За  результатами  розгляду  справи  ЄСПЛ 
установив порушення ст. 3 та ст. 13 Конвенції щодо від-
сутності ефективного та доступного засобу захисту відпо-
відно до національного права задоволення скарг заявника 
на лікування та умови тримання [3].

Ст. 3 Конвенції проголошує, що нікого не може бути 
піддано катуванню або нелюдському чи такому, що прини-
жує гідність, поводженню або покаранню, ст. 13 визначає, 
що кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, 
було порушено, має право на  ефективний  засіб юридич-
ного  захисту  в  національному  органі,  навіть  якщо  таке 
порушення  було  вчинене  особами,  які  здійснювали  свої 
офіційні повноваження [4].

Варто  зазначити,  що  деякі  слідчі  (розшукові)  дії  так 
чи  інакше будуть  спричиняти особі фізичні  чи моральні 
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незручності, негаразди. Наприклад, примусове відібрання 
біологічних зразків для експертизи. Серед науковців виді-
ляються і прихильники цього підходу, і ті, хто категорично 
впевнений у неправильній позиції законодавця.

Відповідна реакція викликана декількома чинниками. 
По-перше, відібрання біологічних зразків є дуже інтимною 
й особистою процедурою, яка в будь-якому разі спричиня-
тиме незручності для особи, в якої ці зразки відбирають. 
По-друге,  розмежування  реалізації  державного  примусу, 
такого  як  примусове  відібрання  біологічних  зразків, 
і порушення встановлених міжнародними нормативними 
актами загальноправових принципів і прав людини потре-
бує  чіткого  нормативного  закріплення,  оскільки  досить 
тісно межує одне з одним [5, с. 233].

Незважаючи  на  дискусії  між  науковцями,  докази, 
отримані  таким  шляхом,  будуть  визнані  допустимими, 
оскільки  виконується  визначена  у  КПК  України  про-
цедура щодо примусового відібрання біологічних зразків 
для експертизи. Крім цього, не можна не звернути увагу 
на корисність цієї експертизи для розслідування злочинів 
проти статевої свободи. На нашу думку, коли мова йде про 
докази, отримані з порушенням принципу поваги до честі 
та гідності особи, то ідеться про саме ст. 3 Конвенції щодо 
таких понять,  як катування, нелюдське чи  таке, що при-
нижує гідність, поводження або покарання.

Щодо  допустимості  доказів,  отриманих  у  результаті 
проведення НСРД, І.Л. Чупрікова зазначає, що цей інсти-
тут  є  досить  специфічним,  оскільки  факт  проведення 
зазначених  дій  не  підлягає  розголошенню,  крім  умов, 
указаних у ст. 253 КПК України, а методи проведення не 
підлягають розголошенню взагалі. Практичні працівники 
вважають  це  позитивним  законодавчим  закріпленням 
(згідно  з  анкетуванням  –  86%),  проте  певна  їх  частина 
визнає,  що  є  факт  порушення  прав  людини  (22%),  хоча 
не анонімне анкетування навряд чи дало б такі результати 
[2, с. 131].

На  практиці  виникають  різноманітні  проблеми, 
зокрема,  це  стосується  випадків,  коли  НСРД  проводи-
лись  у  межах  провадження,  відкритого  за  попередньою 
кваліфікацією,  яка  передбачала  наявність  ознак  тяжкого 
чи  особливо  тяжкого  злочину,  а  потім  відбувалась  пере-
кваліфікація дій на менш тяжкий  злочин. Виникає  ситу-
ація,  коли обвинувальний  акт доходить до  суду  з  іншою 
кваліфікацією, але з доказами, отриманими внаслідок про-
ведення НСРД, що  є фактично недопустимим. Для  того, 
щоб  звести  до мінімуму можливі  порушення,  необхідно 
вдосконалити положення КПК України щодо проведення 
таких дій.

Законодавцеві  необхідно  приділити  більше  уваги 
формі  закріплення  результатів  проведення  таких  дій, 
акцентувати  увагу  на  підготовці  кадрів,  уповноважених 
безпосередньо  на  їх  здійснення,  доопрацювати  інститут 
кримінальної  відповідальності  за  розголошення  інфор-

мації,  отриманої  в  результаті  їх  проведення,  запрова-
дити можливість отримання відшкодування матеріальної 
шкоди  особою  у  випадку,  коли  щодо  неї  проводились 
НСРД, але  їх результати спростували підозри щодо при-
четності  відповідної  особи  до  вчинення  протиправного 
діяння, в якому вона підозрювалась, а також удосконалити 
процедуру повідомлення особі про те, що щодо неї будуть 
проводитись НСРД [2, с. 139].

Поговоримо про допустимість відомостей, отриманих 
у результаті застосування поліграфа та гіпнозу. Поліграф 
як різновид психофізіологічної апаратури реєструє певні 
фізіологічні  зміни  особи,  яка,  перебуваючи  на  допиті, 
намагається брехати, зокрема показники дихальної й сер-
цево-судинної діяльності, гальванічний опір шкіри. Тобто 
сучасний  поліграф,  бувши  комплексним  аналізатором 
фізіологічного  стану  людини,  одночасно  записує  пока-
зання частоти її серцевих скорочень, артеріального тиску, 
дихання, потовиділення на пальцях [6, с. 86].

Не  менш  важливим  є  й  дослідження  поняття  гіп-
нозу.  Гіпноз  –  це  особливий  сноподібний психічний  стан 
людини, який характеризується такими ознаками: знижен-
ням  активності  (частоти) мозкових  хвиль,  унаслідок  чого 
реципієнт  тимчасово  втрачає  можливість  свідомо  реагу-
вати на слова гіпнотизера, критично їх оцінювати й аналізу-
вати; підвищеною сприйнятливістю особи до цілеспрямо-
ваних навіювань  ззовні;  звуженням фокусу уваги людини 
та її концентрацією виключно на діях гіпнотизера; значним 
зниженням порогу чутливості особи до зовнішніх сторон-
ніх подразників;  тимчасовим «розмиттям»  ідеальних меж 
між свідомістю й підсвідомістю реципієнта, внаслідок чого 
стає можливим як закладання в його підсвідомість потріб-
них гіпнотизеру програм постгіпнотичних дій, так й акти-
візація забутих особою психічних енграм, що перебувають 
у підсвідомості, шляхом впливу цілеспрямованих зовніш-
ніх подразників (слів гіпнотизера) [7, c. 64]. 

На нашу думку, за умов отримання добровільної згоди 
на проведення поліграфічного дослідження можна було б 
визнавати такі докази допустимими. Що стосується інфор-
мації, отриманої під час допиту підозрюваних із викорис-
танням гіпнотичного впливу, то це наразі не є доцільним, 
незважаючи на те, що на практиці були випадки, коли така 
інформація  допомагала  в  пошуку  нових  обвинувальних 
доказів проти особи або вказувала на її невинуватість.

Висновки з дослідження і перспективи подальшого 
розвитку  в  цьому  напрямку.  Ретельне  дослідження  кож-
ного доказу через призму його допустимості можливе за 
допомогою  застосування  практики  національних  судів 
та позицій ЄСПЛ з указаних питань. Крім того, необхід-
ним  є  чітке  врегулювання  норм  КПК  України  з  визна-
ченням усіх випадків, коли суд може визнати доказ недо-
пустимим або наданням суду дискреційних повноважень. 
Тільки  таким  чином  вбачається  можливим  подолання 
наявної нині проблеми.
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Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 року вніс значні зміни у правову регламентацію кримінального процесу в загаль-
ному й досудовому розслідуванню. Так було зміцнене становище й посилена роль суду й органів прокуратури, особливо на стадії досу-
дового розслідування. Однак органи досудового розслідування і слідчий не тільки не отримали ширші повноваження, але були обмежені 
у вже наявних. Водночас процесуальна самостійність слідчого була зведена до мінімуму. Причиною для цього стало розширення нагля-
дових функцій прокурора, керівника органу досудового розслідування і встановлення судового контролю.

Метою статті є дослідження процесуальної самостійності й незалежності слідчого, їх взаємозв’язку, з подальшим обґрунтуванням 
необхідності посилення зазначених видів гарантій роботи слідчого для підвищення ефективності роботи останнього.

Головною проблемою в питаннях процесуальної самостійності й незалежності є те, що законодавчо ці поняття не визначені. Це дає 
можливість для дискусій серед науковців, однак це дає також і невизначеність цих понять. Адже в літературі існують протилежні думки 
щодо них. Деякі вчені заявляють про єдність цих понять, деякі – про їх відокремленість одне від одного, деякі стверджують, що проце-
суальна самостійність існує, на відміну від процесуальної незалежності. Саме плюралізм думок щодо цих понять і зумовив написання 
поданої статті.

У процесі написання статті автор дійшов висновків, що процесуальна самостійність і незалежність є різними поняттями, які відо-
бражають різні соціальні зв’язки слідчого з іншими суб’єктами кримінального провадження. Так, процесуальна самостійність стосується 
особливостей реалізації слідчим покладених на нього повноважень. Процесуальна незалежність – можливості слідчого уникати і про-
тидіяти незаконному впливу на нього. Важливим є розуміння того, що ці поняття є штучними й походять від його повноважень. Однак, 
незважаючи на це, вони характеризують можливості слідчого реалізовувати покладені на нього завдання зважаючи на власні внутрішні 
переконання. Вони є його процесуальними гарантіями.

Ключові слова: слідчий, процесуальна самостійність, процесуальна незалежність, абсолютна незалежність, гарантії.

Significant amends to the legal regulation of criminal process in general and prejudicial inquiry have been introduced when the Criminal 
Procedure Code of Ukraine in 2012 were adopted. As consequences, the position were strengthened and there were increase in the role of the 
court and prosecutors, especially at the pre-trial investigation proceedings. However, bodies of pre-trial investigation and investigator were not 
received more authority as well as they were limited in existing ones. In addition, procedural autonomy of the investigator was minimized. The 
reason for this was the expansion of the supervisory role of the prosecutor, the head of the pre-trial investigation authority and the establishment 
of judicial control.

The purpose of the article is to investigate procedural autonomy and independence of investigator, their interrelation, with the further 
substantiation of the necessity to strengthen these types of guarantees of the investigator's work in order to improve his operational efficiency.

With regard to procedural autonomy and independence the main problem is the absence of concepts which are legally defined. This provides 
debates among scholars, but as consequences it causes also uncertainty of these concepts. This is because, in the literature, there are conflicting 
opinions about them. Some scholars argue for the unity of these concepts, some one - for their separation from one another, some one argue 
that procedural autonomy exists, in contrast to procedural independence. It was the pluralism of thoughts regarding these concepts that led to 
the writing of this article.

During the writing of the article the author concluded that procedural autonomy and independence are different concepts that reflect the 
different social connections of the investigator with other subjects of criminal proceedings. Thus, procedural autonomy concerns the peculiarities 
of realization of the investigator’s authority conferred by office. Procedural independence is the ability of the investigator to avoid and counteract 
illegal influence on him. It is important to understand that these concepts are artificial and come from his or her authority. Nevertheless, they 
characterize the investigator's ability to fulfil responsibilities determined and conferred to him by the legislation, based on his own conviction. They 
are its procedural guarantees.

Key words: investigator, procedural autonomy, procedural independence, absolute independence, guarantees.

Постановка проблеми. У змагальній формі криміналь-
ного  провадження,  до  якого  прагне  вітчизняне  судочин-
ство,  без  якісного  розслідування  не  може  бути  ефектив-
ного правосуддя [8, с. 3]. У разі відсутності процесуальної 
самостійності  й  незалежності  слідчий  буде  виконувати 
вказівки контролюючих  і  наглядових  суб’єктів,  не маючи 
можливості відстояти власну думку і своє внутрішнє пере-
конання – перетвориться в інструмент, виконання процесу-
альних рішень прокурора, слідчого судді, керівника органу 
досудового розслідування, що є недопустимим.

Аналіз останніх статей та публікацій. Серед вітчиз-
няних  та  зарубіжних  науковців  та  юристів-практиків 
варто  виділити  роботи  Ю.П.  Аленіна,  О.В.  Бауліна, 
Р.В.  Войтюка,  О.П.  Зайцева,  І.В.  Канфуі,  Н.С.  Карпова, 
О.О. Кіпера, В.Н. Кудрявцева, А.О. Ляща, Б.В. Романюка, 
О.М.  Скрябіна,  С.М.  Смокова,  А.И.  Трусова  та  інших. 
Однак  більшість  із  цих  дослідників  у  своїх  роботах 
поверхнево  досліджували  поняття  процесуальної  само-
стійності й незалежності слідчого.

Мета статті – надати визначення поняттям «процесу-
альна самостійність» і «незалежність слідчого».

Виклад основного матеріалу. Законодавчо ці поняття 
не визначені, лише у ч. 5 ст. 40 КПК України зазначено, 
що слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до 
вимог КПК України,  є  самостійним у  своїй процесуаль-
ній діяльності, втручання в яку осіб, котрі не мають на те 
законних повноважень, забороняється.

У  правовій  теорії  процесуальну  самостійність  слід-
чого  поєднують  із  його  процесуальною  незалежністю 
через  наявність  між  ними  органічного  взаємозв’язку, 
зумовленого,  зокрема,  й  існуванням  спільних  для  них 
спеціальних  гарантій  [2,  с.  154]. Хоча реалії  вітчизняної 
слідчої практики,  яка  склалась після  сталінської  судово-
правової  реформи  кінця  20-х  –  початку  30-х  рр. XX  ст., 
внаслідок якої прокурори і слідчі були виведені зі сфери 
судової влади [9, с. 321], дають підстави погодитися з тим, 
що  в  дійсності  в  нашого  слідчого  немає  процесуаль-
ної  незалежності,  а  є  лише  процесуальна  самостійність 
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у межах чинного кримінально-процесуального законодав-
ства [4, с. 211]. Мабуть, тому процесуальну незалежність 
і самостійність слідчого іноді ототожнюють.

О.П. Зайцев зазначає, що самостійність – це категорія, 
яка характеризує здатність слідчого виконувати покладені 
на нього обов’язки без сторонньої допомоги або керівни-
цтва  і  значною мірою  залежить  від  нього  самого. Щодо 
незалежності,  то  вона  є  категорією,  котра  характеризує 
зовнішні  межі  діяльності  слідчого,  які  не  залежать  від 
його  волі,  а  повністю  визначаються  зовнішніми  чинни-
ками  (законом,  підзаконними  актами,  вказівками  керів-
ника органу досудового розслідування, прокурора, рішен-
нями слідчого судді) [6, с. 133].

О.М. Скрябін зазначає, що «незалежність слідчого» – 
це його можливість здійснювати певну професійну діяль-
ність, яка не потребує процесуального або управлінського 
впливу. Це, наприклад, винесення слідчим постанови про 
визнання певного предмету або речі, або документів речо-
вим доказом, тому що таке рішення слідчий ОВС приймає 
самостійно, без вказівок на те процесуального керівника – 
прокурора, або вказівок керівника органу досудового роз-
слідування [12, с. 255].

І.В.  Канфуі  у  своїй  роботі  поняття  самостійності 
визначає  як  категорію,  яка  характеризує  здатність  слід-
чого виконувати покладені на нього обов’язки без сторон-
ньої допомоги або керівництва і значною мірою залежить 
від нього самого. Так само, незалежність – це категорія, 
яка  характеризує  зовнішні  межі  діяльності  слідчого,  які 
від  волі  слідчого  не  залежать,  а  повністю  визначаються 
зовнішніми  чинниками  (законом,  підзаконними  актами, 
вказівками  керівника  органу  досудового  розслідування, 
прокурора, рішенням слідчого судді) [7, с. 94].

Ю.В. Баулін пропонує відокремлювати процесуальну 
самостійність від незалежності слідчого  і стверджує, що 
процесуальна самостійність слідчого – це, з одного боку, 
положення  досудового  слідства,  що  дозволяє  слідчому 
самостійно приймати рішення і проводить слідчі дії в роз-
слідуваних провадженнях, а з іншого – це процесуальний 
інститут,  спрямований  на  врегулювання  відносин,  які 
виникають у зв’язку з реалізацією слідчим своїх процесу-
альних повноважень. До процесуальної незалежності він 
відносить положення про те, що провадження досудового 
слідства  і  прийняття  усіх  рішень  у  справі  здійснюється 
слідчим на підставі закону та відповідно до його внутріш-
нього переконання;  слідчому  забезпечуються  умови  без-
перешкодного  й  ефективного  здійснення  його  процесу-
альних повноважень; і пропонує закріпити ці положення 
в КПК України [3, с. 3].

Зважаючи на неоднозначну думку серед науковців щодо 
понять процесуальних самостійності й незалежності, було 
вирішено дослідити їх за допомогою етимології.

Самостійний  –  відособлений  від  інших,  окремий, 
який здійснюється своїми силами чи із власної ініціативи 
[13, с. 639].

Отже,  самостійність  характеризується  двома  озна-
ками:

-  реалізація повноважень своїми силами, без сторон-
ньої допомоги;

-  реалізація  повноважень  за  власної  ініціативи,  від-
повідно без будь-чийого дозволу.

Відповідно до першої ознаки, самостійність слідчого 
можна  визначити  як  можливість  без  допомоги  інших 
суб’єктів  кримінального  провадження,  які,  виконуючи 
вказівки слідчого, сприяють останнім реалізовувати його 
повноваження і/або покладених на нього завдань, зокрема 
завдань кримінального провадження. Тут варто нагадати 
про взаємодію слідчого з оперативними підрозділами, які, 
відповідно до ч. 1 ст. 41 КПК України, за письмовим дору-
ченням, зокрема слідчого, здійснюють слідчі (розшукові) 
дії та негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному про-
вадженні,  та  під  час  виконання  доручень  користуються 

повноваженнями слідчого. Окрім того, деякі  слідчі  (роз-
шукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії, такі як аудіо-, 
відеоконтроль  особи,  зняття  інформації  із  транспортних 
телекомунікаційних мереж,  зняття  інформації  з  електро-
нних  інформаційних  систем  та  деякі  інші  можуть  про-
водитись  або  за  участю  оперативних  підрозділів,  або  за 
участю спеціалістів.

Убачається,  що  цей  вид  самостійності  законодавець 
вирішив  реалізувати  під  час  створення  Національного 
антикорупційного  бюро  України  (далі  –  НАБУ),  перед-
бачивши  такого  суб’єкта  кримінального  процесу,  як 
детектива.  Законодавчо  їх  правовий  статус  однозначно 
не визначений, науковці все ж вважають детективів сим-
біозом слідчого й оперативного співробітника [5, с. 111]. 
Такий крок законодавця, беззаперечно, сприятиме всебіч-
ному дослідженню обставин кримінального провадження, 
а також оперативності й ефективності роботи детектива, 
однак потребуватиме від останнього більших знань і, без-
перечно, досвіду роботи.

На підставі другої ознаки (реалізація повноважень за 
власної  ініціативи,  відповідно  без  будь-чийого  дозволу) 
процесуальну самостійність слідчого можна визначити як 
можливість  без  дозволу  чи  санкції  керівництва,  за  влас-
ним  (внутрішнім)  переконанням  приймати  процесуальні 
рішення  щодо  реалізації  слідчим  повноважень  і  (або) 
покладених на нього завдань, зокрема завдань криміналь-
ного провадження.

Також варто погодитись із А.О. Ляш і О.В. Баулін, які 
зазначають,  що  якщо  взяти  до  уваги  положення  нового 
інституту слідчого судді,  то  за діяльністю слідчого КПК 
України  встановив  потрійний  процесуальний  контроль 
(керівник  органу  досудового  розслідування,  прокурор 
і  слідчий  суддя),  який  не може  гарантувати  його  проце-
суальної  самостійності.  Тому  доцільним  було  б  повно-
важення  керівника  органу  досудового  розслідування 
обмежити  організаційними  функціями,  а  за  прокурором 
залишити  нагляд  за  дотриманням  законів  під  час  кримі-
нального провадження, виключивши з КПК процесуальне 
керівництво. Для  забезпечення  виконання  слідчим пись-
мових доручень і вказівок прокурора, крім кримінально-
процесуальних  санкцій,  достатньо  застосовувати  засоби 
дисциплінарного характеру[10, с. 184].

Вагомі важелі впливу на слідчого має прокурор, який 
здійснює  нагляд  за  дотриманням  законів  під  час  прове-
дення  досудового  розслідування,  а  також  процесуальне 
керівництво досудовим розслідуванням (ч. 2 ст. 36 КПК). 
Письмові  вказівки  прокурора  обов’язкові  для  слідчого 
й підлягають виконанню (ч. 4 ст. 40 КПК). Цікавим є те, що 
для  забезпечення  виконання  письмових  вказівок  проку-
рора Кримінальний кодекс України (далі – КК) доповнено 
статтею 3811, якою встановлена кримінальна відповідаль-
ність за умисне систематичне невиконання слідчим закон-
них указівок прокурора, наданих ним письмово. Запрова-
дження цієї норми є істотним засобом правового тиску на 
слідчого, наданим у розпорядження прокурора. Однак ця 
стаття була виключена з КК підставі Закону № 1697-VII 
від 14.10.2014 року. Також необхідно зазначити про те, що 
процесуальне керівництво слідчого прокурором – по суті 
контроль за його діяльністю, але контроль стороною обви-
нувачення  за  суб’єктом,  на  якого  покладений  обов’язок 
розслідування  також  не  сприятиме  його  об’єктивності 
й незалежності.

Що  стосується  поняття  незалежний,  то  це  той,  який 
не  залежить  від  когось,  чогось,  не  підкоряється,  не  під-
лягає комусь, чомусь; самостійний, рішучий у поведінці, 
діях  тощо  (про  вдачу,  характер  людини);  який  виражає 
або свідчить про самостійність у поведінці, вчинках тощо 
[14, с. 548].

Слідчий є посадовою особою правоохоронного органу, 
а отже, його незалежність не може бути абсолютною. Так, 
у  фізичних  осіб  абсолютна  незалежність  обмежується 



581

Порівняльно-аналітичне право
♦

правовими  нормами,  які  покладають  на  них  виконання 
певних  обов’язків,  за  порушення  яких  зазвичай  перед-
бачена  санкція,  нормами  моралі,  правилами  поведінки 
в суспільстві. У державних службовців, юридичних осіб 
публічного права (державні органи, установи, організації) 
правова природа діяльності пов’язана з делегуванням ним 
державою  повноважень,  і  ці  повноваження  делегуються 
державою  обмежено.  Їхня  межа  встановлюється,  зазна-
чається в нормативно-правових актах, які регламентують 
їх  діяльність.  Кожна  юридична  особа  публічного  права, 
державний службовець функціонує відповідно до закону, 
підзаконного  нормативного  акту  (положення,  інструк-
ції), які регламентують їх завдання, повноваження, права, 
обов’язки,  відповідальність. Ці  положення формують  не 
тільки  структуру  правового  статусу  юридичної  особи 
приватного  права  і  службовця,  але  й  межі  їх  компетен-
ції. Якщо розглядати незалежність, яка виходитиме за ці 
межі, тобто «абсолютну незалежність», тоді ми матимемо 
справу  із  свавіллям,  адже  правовий  статус  зазначених 
вище фігур формується завдяки дозвільних (уповноважу-
вальних) норм. Якщо відповідні органи будуть виходити 
за  зазначені межі  –  буде порушений  їх  правовий  статус, 
закріплений законодавцем, що в підсумку має кваліфіку-
ватися  як  зловживання  владою  або  перевищення  влади. 
Для юридичних осіб публічного права й державних служ-
бовців  незалежність  визначається  в  межах  визначених 
законодавством.

Саме в цих межах і має реалізовуватися незалежність 
службової  особи.  Проявом  процесуальної  незалежності 
слідчого є його діяльність, яка базується на його внутріш-
ньому переконанні, втручання в яку особам, які не мають 
на те законних підстав, забороняється.

Процесуальну незалежність слідчого варто визначити 
як передбачену законодавством можливість слідчого уни-
кати або протидіяти впливу, який направлений на недопу-
щення реалізації слідчим його повноважень і (або) покла-
дених  на  нього  завдань,  зокрема  завдань  кримінального 
провадження.

Відповідно,  вплив на  слідчого  з метою недопущення 
останнім  реалізації  своїх  повноважень  або  невиконання 
завдань кримінального провадження може здійснюватися 
як  формально  законними  способами  –  посадовими  осо-
бами, так  і суб’єктами кримінального провадження. Так, 
службова діяльність слідчого постійно перебуває у служ-
бовій  і  процесуальній  залежності.  Службова  залежність 
визначається  як  підпорядкованість  слідчого  керівнику 
органу досудового розслідування, який під час здійснення 
слідчим своєї  діяльності  безпосередньо вказує  її  напрям 
шляхом надання письмових доручень, які є обов’язковими 
для виконання. Проте слідчий у своїй діяльності не лише 
підпорядкований  керівнику  органу  досудового  розслі-
дування,  а  також  і  керівнику  територіального підрозділу 
правоохоронного органу [12, с. 255].

Важливим є можливість оскарження діяльності поса-
дових  осіб,  яка  перешкоджає  слідчому  в  реалізації  ним 
поставлених  перед  ним  завдань.  Так,  надання  слідчому 
права  оскаржувати  рішення,  дії  чи  бездіяльність  проку-
рора,  як  правильно  зазначає  О.Г.  Яновська,  є  суттєвою 
гарантією  незалежності  слідчого  під  час  провадження 
досудового  розслідування.  На  жаль,  ч.  3  ст.  312  КПК 
2012  р.  містить  правило,  за  яким  оскарження  слідчим 
рішень, дій чи бездіяльності прокурора не зупиняє їх вико-
нання, що прямо примушує слідчого й під час оскарження 
ним рішень та діянь прокурора діяти всупереч своєму вну-
трішньому переконанню [10, с. 184]. Варто нагадати, що 
у ст. 311 КПК України закріплено право слідчого в пись-
мовій формі у  встановлений  законом строк оскаржувати 
«будь-які рішення, дії чи бездіяльність прокурора <…>» 
до прокуратури вищого рівня (ч. 2 ст. 312 КПК). Унаслі-
док розгляду цієї скарги, який здійснюється службовцем 
прокуратури вищого рівня протягом трьох днів, вона може 

бути залишена без задоволення або оскаржувані рішення 
чи діяння визнанні частково чи цілком незаконними.

Згідно  із  ч.  5  ст.  40  КПК,  слідчий,  здійснюючи  свої 
повноваження «відповідно до вимог цього Кодексу, є само-
стійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку 
осіб,  котрі  не  мають  на  те  законних  повноважень,  забо-
роняється.  Органи  державної  влади,  органи  місцевого 
самоврядування,  підприємства,  установи  та  організації, 
службові  особи,  інші  фізичні  особи  зобов’язані  викону-
вати  законні  вимоги  та процесуальні  рішення  слідчого». 
Ця норма є дещо декларативною, оскільки в разі невико-
нання законних вимог слідчого (окрім тих, що пов’язані із 
викликом до нього осіб як свідків, потерпілих, експертів 
і  перекладачів,  для  яких  за  злісне  ухилення  від  явки  до 
органів  досудового  розслідування  може  бути  накладено 
штраф  відповідно  до  ст.  1854Кодексу  України  про  адмі-
ністративні  правопорушення)  закон  не  передбачає  меха-
нізму  правового  впливу  та  юридичної  відповідальності 
для тих, хто їх не виконав [10, с. 185].

Із прийняттям КПК 2012 року значна частина науков-
ців  наголошує  на  зменшені,  або  знищені  процесуальної 
самостійності  і  процесуальної  незалежності,  пов’язано 
це  із  тим, що  слідчого  було  віднесено  до  сторони  обви-
нувачення,  що  не  буде  сприяти  його  об’єктивності  під 
час  доказування  та  неупередженості  в  разі  прийняття 
й  обґрунтування  процесуальних  рішень.  Б.В.  Романюк 
наголошує,  що  для  забезпечення  демократичного  від-
правлення правосуддя слідчий не повинен бути представ-
ником жодної зі сторін у змагальному процесі [11, с. 54]. 
Крім того, це суперечить і функції слідчого у криміналь-
ному  процесі,  адже,  як  слушно  зауважує  Ю.П.  Аленін 
щодо функції слідчого, – «<…> його головною функцією 
у вітчизняному кримінальному процесі є функція розслі-
дування, тобто вжиття всіх заходів для всебічного, повного 
й об’єктивного дослідження обставин справи, виявлення 
як обвинувальних,  так  і  виправдувальних,  а  також обтя-
жуючих і пом’якшуючих вину обставин і з’ясування всіх 
обставин,  котрі  підлягають  доказуванню  у  кримінальній 
справі [1, с. 162].

Також  необхідно  звернути  увагу  на  те,  що  сторона 
захисту  і  сторона  обвинувачення  займають  неоднакову 
позицію щодо взаємодії зі слідчим. Так, прокурор взаємо-
діє зі слідчим шляхом процесуального керівництва досу-
довим розслідуванням, тобто фактичним контролем.

А.О. Ляш  і В.О. Баулін слушно нагадують щодо від-
повідальності за загальний результат досудового розсліду-
вання. Так, згідно із КПК, законодавець не поклав відпо-
відальність за результати розслідування ні на прокурора, 
який наділений повноваженнями для здійснення нагляду 
за  дотриманням  законів  під  час  проведення  досудового 
розслідування у формі процесуального керівництва досу-
довим розслідуванням (ч. 2 ст. 36), ні на керівника органу 
досудового розслідування, який організовує досудове роз-
слідування  (ст.  39),  ні  на  слідчого  суддю  (ст.  206  тощо) 
[10, с. 184].

Висновки. У науковій літературі є різні погляди щодо 
процесуальної самостійності й незалежності слідчого від 
об’єднання цих понять до їх виокремлення. Однак дослі-
дивши наявні думки щодо цього питання, було сформульо-
вано висновок, що це хоч і взаємопов’язані, але все ж різні 
поняття. Так, процесуальну самостійність слідчого можна 
визначити  як  особливості  взаємодії  слідчого  з  іншими 
суб’єктами  кримінального  процесу  щодо  можливості 
реалізації  його  повноважень  і/або  покладених  на  нього 
завдань, зокрема завдань кримінального провадження.

Зі  свого  боку,  процесуальну  самостійність  слідчого 
за характером взаємодії  останнього  зі  суб’єктами кримі-
нального  процесу  можна  розподілити  на  процесуальну 
самостійність  координації  і  процесуальну  самостійність 
субординації. Процесуальна  самостійність  координації  – 
можливість без допомоги інших суб’єктів кримінального 
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провадження, які, виконуючи вказівки слідчого, сприяють 
останньому реалізовувати його повноважень і/або покла-
дених  на  нього  завдань,  зокрема  завдань  кримінального 
провадження.  Процесуальну  самостійність  субординації 
слідчого  варто  визначити  як  можливість  без  дозволу  чи 
санкції керівництва, за власним/внутрішнім переконанням 
приймати процесуальні рішення щодо реалізації слідчим 

повноважень і/або покладених на нього завдань, зокрема 
завдань кримінального провадження.

Процесуальну незалежність слідчого варто визначити як 
передбачену  законодавством  можливість  слідчого  уникати 
або протидіяти впливу,  який направлений на недопущення 
реалізації слідчим його повноважень і (або) покладених на 
нього завдань, зокрема завдань кримінального провадження.
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ОБІГ ОБ’ЄКТІВ З ОЗНАКАМИ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ,  
ЯКІ КЛАСИФІКУЮТЬСЯ ВИРОБНИКОМ ЯК СТАРТОВІ ПІСТОЛЕТИ  

ТА РЕВОЛЬВЕРИ: ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

CIRCULATION OF OBJECTS WITH FIRE ARMS MARKINGS CLASSIFIED  
BY THE MANUFACTURER AS STARTING PISTOLS AND REVOLVERS:  

WAYS OF IMPROVING NORWAY

Соколов О.С.,
завідувач відділу досліджень зброї

лабораторії досліджень, сертифікації зброї та обліку
Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру  

Міністерства внутрішніх справ України

У статті розглянуті проблемні питання обігу та експертного дослідження виробів, які класифікуються виробником як стартові пісто-
лети та револьвери. Розглядається історія виникнення, еволюції та розповсюдження цих об’єктів балістичного походження в Україні та 
світі. Проаналізовано досвід експертної практики криміналістичного дослідження зазначених пристроїв у підрозділах Експертної служби 
Міністерства внутрішніх справ України та проведено його порівняння з досвідом експертної оцінки цих виробів працівниками експерт-
них установ Міністерства юстиції України. Проведено детальне дослідження конструктивних особливостей найбільш поширених зразків 
вогнепальної зброї, виготовленої шляхом переробки виробів, котрі класифікуються виробником як стартові пістолети та револьвери. 
Розглядаються способи внесення в їх конструкцію зворотних і незворотних змін із метою приведення у придатний для стрільби кінетич-
ними снарядами стан. Детально описано методи, які застосовуються судовими експертами під час криміналістичного дослідження та 
випробування об’єктів з ознаками вогнепальної зброї, які не віднесені виробником до виробів господарсько-побутового, спортивного та 
спеціального призначення. Наведено приклади незаконного обігу, розповсюдження та застосування цих виробів як вогнепальної зброї 
під час скоєння злочинів. Проаналізовано нормативні документи, які регулюють порядок обігу в Україні продукції з ознаками вогнепальної 
зброї, яку виробник класифікує як пристрої господарсько-побутового, спортивного та спеціального призначення. Розглядаються основні 
вимоги, які висуваються до стартових пістолетів та револьверів національними стандартами та методиками проведення балістичних екс-
пертиз. Досліджено проблемні аспекти українського національного законодавства у сфері обігу об’єктів з ознаками вогнепальної зброї 
та їх наслідки для держави. На основі аналізу європейського досвіду регулювання обігу тривожної та сигнальної зброї запропоновано 
шляхи вдосконалення національних правових актів, що регулюють обіг аналогічних виробів в Україні.

Ключові слова: стартові пістолети та револьвери, запобіжний елемент каналу ствола, вогнепальна зброя, Pistole Automatik Knall, 
Директива ЄС.

The article deals with the problematic issues of circulation and expert research of products, which are classified by the manufacturer as 
alarming and signaling weapons, as well as starting pistols and revolvers. The history of origin, evolution and distribution of these objects of 
ballistic origin in Ukraine and in the world is reviewed. The experience of expert practice of forensic investigation of these devices in the units of 
the Expert Service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is analyzed and its comparison with the experience of expert evaluation of these 
products by employees of expert institutions of the Ministry of Justice of Ukraine. A detailed study of the design features of the most common 
samples of firearms made by processing products classified by the manufacturer as alarms and alarms, as well as starting pistols and revolvers. 
Ways to make changes in their design of inverse and irreversible changes in order to bring into a state suitable for firing kinetic projectiles. The 
methods used by forensic experts in forensic investigation and testing of objects with firearms not classified by the manufacturer for household, 
sports and special purpose products are described in detail. Examples of illicit trafficking, distribution and use of these products as firearms during 
the commission of crimes are given. The normative documents that regulate the order of circulation in Ukraine of products with the characteristics 
of firearms, which the manufacturer classifies as devices of household, sports and special purpose, are analyzed. The basic requirements 
for alarming and signaling weapons, as well as starting pistols and revolvers by national standards and methods of ballistic examination are 
considered. The problematic aspects of the Ukrainian national legislation in the sphere of circulation of firearms objects and their consequences 
for the state are investigated. On the basis of the analysis of the European experience in regulating the circulation of alarm and signal weapons, 
ways of improving the national legal acts regulating the circulation of similar products in Ukraine have been proposed.

Key words: starting pistols and revolvers, barrel bore guards, firearms, Pistole Automatik Knall, EU Directive.

Постановка проблеми. Відсутність дієвого правового 
врегулювання  обігу  зброї  в  державі  створює  сприятливі 
умови  для  розповсюдження  об’єктів  з  ознаками  вогне-
пальної зброї під виглядом об’єктів господарсько-побуто-
вого та спеціального призначення. У поданій статті розгля-
нуті особливості обігу та криміналістичного дослідження 
виробів,  які,  за  інформацією  виробника,  призначені  для 
подавання  сигналу  «СТАРТ»  на  спортивних  змаганнях, 
але мають конструктивні ознаки вогнепальної зброї.

Стан дослідження. Не  зважаючи  на  те,  що  про-
блема  обігу  в  Україні  стартових  пістолетів  та  револь-
верів  з  ознаками  вогнепальної  зброї  існує  вже  більше 
10 років, вона й до цього часу залишається актуальною. 
Проблемними питаннями дослідження та обігу в Україні 
таких виробів присвячено достатньо багато робіт, прове-
дених Д.Ю. Гамовим, І.В. Ігнатьєвим, В.В. Коваленком, 
Р.В. Мельником,  С.А. Матвієнком  та  іншими  авторами 
[1,  с.  112–118;  2,  с.  68–79;  8].  Також  проведена  значна 
робота,  направлена  на  вдосконалення  методичного 

забезпечення  криміналістичного  дослідження  зазначе-
них пристроїв.

Однак,  незважаючи  на  великий  обсяг  проведених 
робіт та заходів, до цього часу на цивільному ринку про-
довжують вільно реалізовуватися модернізовані пристрої, 
які так само, як і їхні попередники, є надійною сировиною 
для виготовлення незаконної вогнепальної зброї.

Треба  визнати, що в  умовах  відсутності  дієвого право-
вого регулювання обігу зброї в державі, ті чи інші рішення 
експертної спільноти щодо криміналістичної оцінки об’єктів 
з ознаками вогнепальної зброї, є недостатньо ефективними 
та можуть бути легко оскаржені в судовому порядку.

Тому  у  статті  запропоновані  найкращі,  на  думку 
автора, рішення правового врегулювання обігу стартових 
пістолетів  та револьверів,  а  також сформульовані  кримі-
налістичні вимоги, які в рази ускладнять їх переробку для 
стрільби кінетичними снарядами.

Метою статті є узагальнення експертного та наукового 
досвіду криміналістичного дослідження виробів з ознаками 
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вогнепальної зброї, які класифікуються виробником як стар-
тові пістолети та револьвери, а також формування оптималь-
них рішень удосконалення національних правових актів, що 
регулюють  їх  обіг  в Україні,  з  урахуванням  європейського 
досвіду.

Виклад основного матеріалу. Уперше  пістолети 
з  ознаками  вогнепальної  зброї  та  маркуванням  харак-
терним  для  стартових  (холостих)  пістолетів  з’явились 
у  Португалії  на  початку  2000-х  років.  Пістолети  моделі  
“GT 28” виробництва португальської фірми “Fratelli Tanfo-
glio S.N.C.” швидко набули широкого розповсюдження не 
тільки в Португалії, але і в інших країнах Європейського 
Союзу,  адже  вони  мали  невисоку  ціну,  не  потребували 
оформлення дозволу, та, найголовніше, могли бути легко 
приведені  у  стан,  придатний  для  стрільби  снарядами, 
зокрема, бойовими патронами калібру 6,35 mm Browning.

Успіх  португальських  пістолетів  “Tanfoglio GT  28”  не 
залишився непоміченим  іншими виробниками  вогнепаль-
ної зброї, які також почали виготовляти «конверсії» цього 
пістолета.  Таким  чином,  фірма  “Fratelli  Tanfoglio  S.N.C.” 
вважається засновником тренду набуття популярності стар-
тових (холостих) пістолетів з ознаками вогнепальної зброї, 
а  відповідна категорія пістолетів отримала власне  ім’я на 
честь назви країни їх походження – “Portuguesas” [2].

Конверсії пістолетів “Tanfoglio GT 28” виготовлялися 
багатьма виробниками різних країн світу, але першу схо-
динку  серед  них  зайняли  турецькі  виробники,  завдяки 
яким про “Portuguesas” дізнався весь світ.

Перша  неліцензована  копія  пістолета  “Tanfoglio  GT 
28”  була  виготовлена  у  2003  році  турецькою  фірмою 
“Üçyıldız Silah Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.” під назвою “Blow 
Mini 2003”. Під час виробництва цих пістолетів, уперше як 

запобіжний елемент, який унеможливлює стрільбу снаря-
дом, використовувалась металева втулка, яка фіксувалась 
у  стволі  за  допомогою  різьбового  з’єднання.  Пістолети 
“Blow Mini 2003” виготовлялися виключно для експорту 
та завдяки своїй ціні, яка була удвічі нижчою за ціну “Tan-
foglio GT 28”, швидко витіснили португальського конку-
рента з європейського ринку.

Водночас «спіймали тренд» й інші турецькі виробники 
зброї,  зокрема  фірми  “Voltran  Company”,  “ATAK  SİLAH 
SAN.”, “Carrera Arms” тощо, які вчасно налагодили вироб-
ництво «стартових» пістолетів та заповнили ними ринки 
багатьох країн світу.

Здебільшого такі пістолети виготовлялись лише у двох 
калібрах – 8 та 9 мм, та, відповідно до інструкції з їх екс-
плуатації,  призначались  для  стрільби  виключно  холос-
тими патронами калібру 8 або 9 мм Р.А.K. (Pistole Automa-
tik Knall). Однак найбільшого поширення отримали саме 
пістолети,  призначені  для  стрільби  патронами  калібру 
9 мм Р.А.K, що пояснюється наявністю та розповсюдже-
ністю травматичних патронів калібру 9 мм P.A., які мають 
аналогічну конструкцію гільзи (рис. 1).

На  українському  ринку  різноманітні  модифіка-
ції  турецьких  пістолетів  моделей  “Zoraki”,  “Atmaca”, 
“Blow”,  “Ekol”,  “Kral”  вперше  з’явились  у  середині 
2000-х  років  та  одразу  отримали  широку  популярність 
серед  населення.  Але  справжнім  бестселером  став  піс-
толет “Zoraki-914” та його чисельні модифікації (рис. 2), 
який,  на  відміну  від  своїх  «конкурентів»,  розроблявся 
на базі травматичного пістолета, та відрізнявся високою 
міцністю та надійністю конструкції.

Основними  відмінними  особливостями  вищевказа-
них пістолетів є наявність наскрізного ствола, в якому за 

допомогою  різьбового  з’єднання 
фіксується  запобіжний  елемент, 
призначений  для  перешкоджання 
пострілам  метальними  снарядами 
(рис.  3).  Видалення  такого  еле-
менту зі ствола пістолета можливе 
за допомогою викрутки або ключа.

Відповідно до технічних доку-
ментів,  зазначені  вироби  при-
значені  для  подавання  сигналу 
«СТАРТ»  на  спортивних  зма-
ганнях,  а  можливість  видалення 
запобіжних  елементів  із  каналу 
ствола забезпечує лише зручність 
чищення  ствола  та  технічного 
обслуговування  пістолета.  Саме 
ця  конструктивна  відмінність 
таких  пістолетів  забезпечила  їх 
комерційну  привабливість  для 
цивільного  ринку  та  покупців, 
адже вона дозволяла  також вико-
ристовувати їх для цілей, далеких 
від спорту.

Справа  в  тому,  що  конструк-
ція  так  званих  «стартових»  піс-
толетів  калібру  9  мм  Р.А.,  після 
видалення  запобіжного  елементу 
з  каналу  ствола,  дозволяє  про-
водити  постріли  травматичними 
патронами  калібру  9  mm  Р.А., 
саморобними  патронами,  виго-
товленими  з  використанням  кап-
сульованих  гільз  шумових  або 
газових  пістолетних  патронів 
калібру  9  мм  Р.А.,  або  способом 
роздільного  споряджання  з  вико-
ристанням  снарядів  та  холостих 
або газових пістолетних патронів 
калібру 9 mm Р.А. (рис. 4).

  
 

Рис. 1. Холості патрони калібру 9 мм Р.А.K. (ліворуч) і травматичні патрони 
калібру 9 мм P.A. (праворуч)

  

 Рис. 2. Пістолет “Zoraki-914”
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Через  відсутність  дієвого 
правового  врегулювання 
обігу  зброї  в  державі,  так 
звані  «стартові»  пістолети 
не  зустріли  жодного  опору 
з  боку  контролюючих  дер-
жавних органів. Неоднознач-
ною  також  була  і  криміна-
лістична  оцінка  експертної 
спільноти нового, на той час, 
об’єкту  балістичного  похо-
дження.  Фактично,  експерти 
всіх експертних установ були 
поділені на три «табори»:

–  перший  –  на  стадії 
порівняльного  дослідження 
визнавав  ці  пістолети  стар-
товими  (незалежно від наяв-
ності або відсутності у стволі 
запобіжного елементу та спо-
собу його фіксації);

–  другий  –  на  стадії 
порівняльного  дослідження 
визнавав такі пістолети стар-
товими лише за наявності, на 
момент дослідження, в каналі 
ствола пістолета запобіжного 
елементу (незалежно від спо-
собу його фіксації та можли-
вості його видалення без вне-
сення незворотних змін);

–  третій – на стадії порів-
няльного  дослідження  визна-
вав такі пістолети стартовими 
лише за наявності, на момент дослідження, в каналі ствола 
пістолета запобіжного елементу, який неможливо вилучити 
з каналу ствола без внесення незворотних змін.

Пістолети,  які  на  стадії  порівняльного  дослідження 
не  визнавалися  стартовими,  досліджувались  як  об’єкти 
з ознаками вогнепальної зброї та, за результатами експе-
риментальної стрільби, способом роздільного заряджання 
(з використанням холостих патронів та круглих (сферич-
них) металевих куль зі сплаву на основі свинцю), визнава-
лись або не визнавались вогнепальною зброєю. Фактично, 
це призводило до того, що один і той самий об’єкт у різ-
них експертних установах міг бути визнаний або не визна-
ний вогнепальною зброєю.

Одним із найбільш яскравих таких прикладів, який отри-
мав широкого розголосу, є факт оперативної закупівлі восьми 
пістолетів “Zoraki mod.-914 S” у мешканця міста Миколаїв. 
За  результатами  дослідження  вказаних  пістолетів  у Мико-
лаївському НДЕКЦ МВС було складено висновок експерта, 
згідно з яким пістолети, надані із запобіжними елементами 
в  каналах  стволів,  які можливо  видалити  із  застосуванням 
інструментів загального вжитку, були визнані короткостволь-
ною  вогнепальною  зброєю.  Але  під  час  розгляду  справи 
в  суді,  сторона  захисту  ініціювала  призначення  повторної 
експертизи, проведення якої було доручено експертам інсти-
туту  судових  експертиз Міністерства Юстиції  України.  За 
результатами  проведення  повторної  експертизи,  зазначені 
пістолети не були віднесені до категорії вогнепальної зброї 
через наявність у стволах запобіжних елементів та через те, 
що виробник (турецька фірма “ATAK SİLAH SAN”) класи-
фікує їх як стартові (шумові) пістолети, тобто вони не мають 
однієї з обов’язкових криміналістичних ознак вогнепальної 
зброї – призначеності для ураження цілі.

Така розбіжність експертних поглядів на той час пояс-
нювалась  недосконалістю  методик  проведення  судових 
балістичних експертиз, які передбачали дослідження всіх 
об’єктів лише в наданому вигляді без унесення будь-яких 
змін у їх конструкцію.

Винятком із цього правила на той час була лише Мето-
дика  криміналістичного  дослідження  газових  пістолетів 
та  револьверів  [3],  яка  дозволяла  експертам  вносити  зво-
ротні зміни в конструкцію газових пістолетів та револьверів 
із метою проведення експериментальної стрільби та визна-
чення уражуючих властивостей відстріляних снарядів.

На  практиці  зазначена  методика  неодноразово  вико-
ристовувалась експертами під час дослідження турецьких 
«стартових» пістолетів та револьверів, але актуальність її 
застосування викликала сумніви, адже вказані вироби не 
мали криміналістичних ознак газової зброї та класифіку-
вались виробником як стартові пістолети.

Для  вирішення  зазначених  проблемних  питань  кри-
міналістичного  дослідження  виробів  з  ознаками  вогне-
пальної зброї рішенням Координаційної ради  із проблем 
судової експертизи при Міністерстві юстиції України від 
02.03.2012  р.  було  внесено  зміни  до Методики  встанов-
лення  належності  об’єкта  до  вогнепальної  зброї  та  його 
придатності до стрільби (проведення пострілів) [4].

Зазначені  зміни,  зокрема,  стосуються  особливостей 
дослідження виробів промислового виробництва, призна-
чених для ураження цілей, але не віднесених виробником 
до вогнепальної зброї, зокрема пістолетів, які класифіку-
ються виробником як стартові (шумові), але мають ознаки 
вогнепальної  зброї.  У  разі  виявлення  конструктивних 
ознак,  які  дають  змогу  використовувати  такі  об’єкти  як 
вогнепальну зброю без внесення до конструкції будь-яких 
незворотних змін, на даному етапі дослідження робиться 
висновок  про  наявність  у  досліджуваного  об’єкта  цих 
ознак  і  визначається  найближчий  аналог  вогнепальної 
зброї певного типу та виду. Для встановлення належності 
досліджуваного  екземпляра  до  вогнепальної  зброї  про-
водиться експериментальна стрільба з метою визначення 
питомої кінетичної енергії стріляного з нього снаряда.

Якщо здійснення стрільби можливе тільки після вне-
сення  до  конструкції  змін,  котрі  не  є  незворотними, 
стрільба повинна проводитись після внесення таких змін. 

   
 

Рис. 3. Конструктивні особливості ствола пістолета “Zoraki-914” та вилученого 
з нього запобіжного елементу, призначеного для перешкоджання пострілам 

метальними снарядами

 
 

Рис. 4. Схематичне зображення зброї, роздільно зарядженої круглою кулею та 
холостим патроном калібру 9 mm Р.А.
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Експерт  повинен  зазначити  у  висновку,  які  саме  зміни 
дають змогу провести стрільбу [4].

На  сьогодні  питання  криміналістичного  дослідження 
пістолетів,  що  класифікуються  виробником  як  стартові, 
які  без  внесення  незворотних  змін можуть  бути  присто-
совані  для  стрільби  снарядами, фактично вирішене. Але 
на  жаль,  неспроможність  вітчизняної  правової  системи 
вчасно  реагувати  на  виклики  призвела  до  того,  що  на 
цивільний ринок під виглядом стартових пістолетів потра-
пили сотні тисяч виробів з ознаками вогнепальної зброї, 
які й донині продовжують вилучатися з незаконного обігу.

Також  прикрим  є  те,  що  для  подолання  проблемних 
питань криміналістичного дослідження зазначених виро-
бів експертній спільноті знадобилось більше семи років. 
На думку автора, причиною тому є надмірна бюрократиза-
ція процесу внесення змін до методик проведення судових 
експертиз. Так, відповідно до положень Порядку ведення 
Реєстру методик проведення судових експертиз  [5], про-
цедура  внесення  змін  до  методик  проведення  судових 
експертиз  є  аналогічною  процедурі  розробки  та  впрова-
дженню  нової  методики  (підготовка  звіту  про  науково-
дослідну  роботу,  апробація  результатів,  рецензування 
тощо). На  практиці  це  призводить  до  того, що  зміни  до 
методик  проведення  судових  експертиз  впроваджуються 
через 1–2 роки після прийняття відповідного рішення на 
секціях наукових рад експертних установ.

На  сьогодні  проблема  цивільного  обігу  стартових 
пістолетів в Україні не перестала бути актуальною, адже 
турецькі  виробники  зазначених  виробів  пристосувались 
до  вимог  чинного  законодавства  та  продовжують  поста-
чати  модернізовані  пристрої  в  не  менших,  ніж  раніше, 
обсягах.

Модернізація пристроїв полягає в тому, що в їх стволах 
розміщуються  запобіжні  елементи,  які  неможливо  вида-
лити за допомогою викрутки або ключа.

Особливості модернізації при-
строїв  розглянемо  на  прикладі 
пістолета  “EKOL  Aras  Compact” 
калібру 9 мм Р.А.К. (рис. 5).

Як і свій попередник, зазначе-
ний пістолет має наскрізний ствол 
із  внутрішньою  різьбою,  але 
запобіжний  елемент  закріплений 
у  ньому  методом  гарячої  фікса-
ції. Зміни зазнав і сам запобіжний 
елемент,  який  тепер не має  вирі-
зів під викрутку або ключ, а його 
торцеві частини мають напівсфе-
ричну форму.  Із  дульної  сторони 
ствол  закривається  пластиковою 
заглушкою (рис. 6).

Як  показує  аналіз  експертної 
практики,  зазначені  модернізо-
вані  пристрої  також  піддаються 
переробці  та  вилучаються  з  неза-
конного  обігу  в  переробленому 
вигляді не рідше  за  своїх попере-
дників. Справа в тому, що довжина 
запобіжного  елементу  таких  при-
строїв  складає  15–20  мм,  тобто 
близько  10–15%  від  загальної 
довжини  ствола.  Інша  частина 
ствола утворює наскрізний канал, 
який можливо використовувати як 
направляючу, висвердливши запо-
біжний  елемент. Окрім  того,  міц-
ність  матеріалу  запобіжних  еле-
ментів ствола більшості пристроїв 
гірша за міцність матеріалу самого 
ствола, що дозволяє без особливих 
складнощів його видалити.

Таким чином, більшість виробів, які на сьогодні реа-
лізуються  на  території  України  як  стартові  пістолети 
та револьвери, не відповідають вимогам пп. 4.2.2.2 стан-
дарту СОУ 78-19-002:2010 «Пістолети та револьвери стар-
тові.  Загальні  технічні  вимоги,  вимоги  безпеки. Методи 
контролювання», відповідно до якого запобіжні елементи 
(або їх сукупність) у стволі пристроїв повинні бути виго-
товлені  з матеріалу,  котрий  за  своїми міцнісними харак-
теристиками не  гірший від матеріалу  ствола,  та повинні 
перекривати  канал  ствола  по  всій  його  довжині  та  діа-
метру від дульного зрізу до газовідвідного отвору (отво-
рів), який повинен розташовуватись на відстані не більше 
15 мм від передньої частини патронника [6].

Окрім того, відповідно до вимог зазначеного стандарту, 
стартові  пістолети  повинні  мати  ослаблення  конструкції 
основних  частин,  а  їх  запобіжні  елементи  повинні  бути 
зафіксовані  способом,  що  унеможливлює  їх  вилучення 
з каналу ствола, зокрема, за допомогою дрилю.

На сьогодні мережа Інтернет містить безліч матеріалів, 
у яких описуються та демонструються способи видалення 
запобіжних  елементів  зі  стволів  зазначених  пристроїв 
шляхом  їх  висвердлювання,  вилучення  шляхом  розігрі-
вання ствола тощо (рис. 7).

На думку автора, ураховуючи стратегічний курс Укра-
їни на набуття повноправного членства в Європейському 
Союзі, національні правові акти, котрі регламентують обіг 
стартових пістолетів та револьверів в Україні, мають бути 
гармонізовані з європейським законодавством.

Правове  регулювання  обігу  сигнальних  пістолетів 
та револьверів у країнах-членах ЄС здійснюється Дирек-
тивою 2019/69 від 16 січня 2019 року щодо встановлення 
технічних умов тривожної та сигнальної зброї [7].

Відповідно до вимог зазначеної Директиви, до тривожної 
та сигнальної зброї висуваються такі вимоги, які унеможлив-
люють її переробку та використання як вогнепальної зброї:

  
 

Рис. 5. Пістолет “EKOL Aras Compact” калібру 9 мм Р.А.К.

 

 
 

 Рис. 6. Конструктивні особливості каналу ствола пістолета “EKOL Aras 
Compact” калібру 9 мм Р.А.К.
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Рис. 7. Зображення з мережі Інтернет, на якому продемонстровано один зі 
способів вилучення запобіжного елементу зі ствола стартового пістолета 

турецького виробництва

–  пристрої  повинні  мати  посла-
блення конструкції, що унеможливлю-
ють їх переробку у вогнепальну зброю;

–  конструкція  стволів  повинна 
унеможливлювати  їх  зняття  та  розши-
рення вздовж осі;

–    незнімні  запобіжні  елементи 
повинні  бути  зміщені,  нахилені  або 
розміщені  ексцентрично  відносно 
патронника ствола;

–  частини  сигнальної  зброї  не 
можуть бути взаємозамінними із вогне-
пальною зброєю;

–  у пристроях, ствол яких не пере-
вищує  30  см,  або  загальна  довжина 
яких не  перевищує  60  см,  запобіжний 
елемент  повинен  заповнювати  всю 
довжину ствола;

–   у пристроях, ствол яких переви-
щує 30 см, або загальна довжина яких 
перевищує 60 см, запобіжний елемент повинен заповню-
вати не менше однієї третини довжини ствола;

–  запобіжні  елементи  стволів  мають  починатись 
одразу після патронників;

–  газовідвідні отвори пристроїв мають бути виконані 
на боковій поверхні стволів;

–  запобіжні  елементи  не  можуть  бути  вилучені  без 
руйнації стволів;

–  запобіжні елементи пристроїв мають бути виконані 
з матеріалів, які є стійкими до свердлення, розточування 
та шліфування (твердість металу по Вікерсу – 700 HV 30).

Таким чином, впровадження зазначених вимог у поло-
ження правових актів, котрі регламентують обіг стартових 
пістолетів  та  револьверів,  не  тільки  призведе  до  збли-

ження  національної  правової  системи  України  з  право-
вою системою ЄС, але також у рази ускладнить переробку 
зазначених виробів для стрільби снарядами та зробить їх 
непривабливими для злочинного осередку.

Висновки. Підсумовуючи  викладене,  можна  зробити 
висновок,  що  на  сьогодні  в  Україні  відсутнє  належне  пра-
вове врегулювання обігу стартових пістолетів та револьверів, 
у зв’язку з чим ці вироби й до цього часу залишаються якісною 
сировиною для виготовлення незаконної вогнепальної зброї.

Нині одним із найбільш пріоритетних завдань законо-
давчої влади України є розробка та реалізація законопро-
єктів,  направлених  на  правове  регулювання  обігу  зброї 
та  конструктивно  схожих  із  нею  виробів  відповідно  до 
правових норм ЄС.
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Стаття присвячена аналізу особливостей застосування суддями власного розсуду у процесі розгляду та затвердження угод у кримі-
нальному процесі. Автором було встановлено, що у процесі затвердження угоди суд обмежений такими повноваженнями щодо дослі-
дження обставин кримінального правопорушення: 1) з’ясування позиції обвинуваченого. Так, відповідно до ч. 4 ст. 474 КПК України суд 
може з’ясувати в обвинуваченого його думку щодо наслідків укладення угоди, наслідків її невиконання тощо. У даному випадку мова 
ведеться не про допит, а лише про з’ясування позиції обвинуваченого. Така відмінність означає, що обвинуваченому не можуть ставитись 
питання щодо обставин кримінального правопорушення, його винуватості, обтяжуючих чи пом’якшуючих обставин тощо; 2) з’ясування 
позиції потерпілого. У даному випадку повноваження суду ще вужчі, адже в потерпілого можна з’ясовувати думку лише щодо його обі-
знаності з наслідками укладення угоди (абз. 2 ч. 5 ст. 474 КПК України); 3) витребування документів, виклик у судове засідання осіб та їх 
опитування. Суд має право витребувати документи та опитувати осіб лише задля того, щоб встановити добровільність укладення угоди. 
Для встановлення жодних інших обставин здійснення таких дій не допускається, а тому, наприклад, витребування документів задля 
встановлення винуватості особи КПК України не передбачено.

Відповідно, з метою встановлення підстав для фактичного визнання винуватості особи у процесі затвердження угоди суд повинен: 
1) уважно ознайомитися з тексом угоди та обвинувального акта. У деяких випадках ознайомлення з такими документами вже буде 
достатньо для того, щоб суд міг дійти висновку про невстановлення фактичної винуватості особи; 2) встановити суперечності між угодою 
та обвинувальним актом. Будь-які суперечності між цими документами мають бути підставою для відмови в задоволенні угоди, в тому 
числі і за умови відсутності фактичних підстав для визнання винуватості; 3) встановити неможливість обвинуваченого розповісти про 
кримінальне правопорушення. Суд зобов’язаний встановити, що обвинувачений розуміє характер кожного обвинувачення. Відповідно, 
в ході такого встановлення суд може поставити обвинуваченому низку питань задля того, щоб переконатися, що обвинувачений дійсно 
розуміє, про які обвинувачення йдеться; 4) встановити правильність кваліфікації кримінального правопорушення. Якщо кваліфікація є 
помилковою, суд встановлює відсутність фактичних підстав для визнання винуватості за тією кваліфікацією, яка передбачена в обви-
нувальному акті, та, відповідно, відмовляє в затвердженні угоди.

Ключові слова: суддівський розсуд, угоди у кримінальному процесі.

This article is devoted to the analysis of judicial discretion in the process of review and approval of agreements in criminal proceedings. 
Author stated that during the process of approving agreement, court has limited powers to investigate circumstances of criminal offense, such 
as: 1) finding out opinion of the accused. According to Part 4 of Art. 474 of the CPC of Ukraine, court must establish opinion of an accused about 
consequences of the agreement, consequences of not fulfilment his obligations, etc. In this case, court cannot interrogate accused person, 
but only establish his position. Such difference means that accused cannot be asked about the circumstances of criminal offense, his guilt, 
aggravating or mitigating circumstances, etc.; 2) finding out the victim's opinion. In this case, powers of court are even narrower, since the victim 
can only be informed about his / her knowledge of the consequences of concluding the agreement (Paragraph 2 of Part 5, Article 474 of the 
CPC of Ukraine); 3) requiring documents, summoning persons to court and questioning them. The court has the right to demand documents and 
interrogate persons only in order to establish voluntary nature of the agreement. Court cannot establish any other circumstances by requiring 
such documents as a guilt of the person.

Accordingly, in order to establish the grounds for the actual recognition of a person's guilt in the process of approving an agreement, the court 
should: 1) read carefully the text of the agreement and the indictment. In some cases, familiarization with such documents will suffice for the court 
to conclude that the person's actual guilt has not been established; 2) establish contradictions between the agreement and the indictment. Any 
inconsistencies between these documents should be grounds for refusing to comply with the agreement, including if there are no factual grounds 
for pleading guilty; 3) establish the impossibility of the accused to tell anything particular about the criminal offense. Court is required to establish 
that the accused understands the nature of each charge. Accordingly, in the course of such a determination, court may ask accused a number 
of questions in order to make sure that accused really understands what the charges are; 4) establish the correctness of the qualification of the 
criminal offense. If the qualification is erroneous, court finds that there is no factual basis for pleading guilty to the qualification provided in the 
indictment, and accordingly refuses to approve the agreement.

Key words: judicial discretion, agreements in criminal proceedings.

Постановка проблеми.  Новий  інститут  угод  в  КПК 
України  2012  року  за  відносно  короткий  проміжок  часу 
продемонстрував свою ефективність та зручність. У про-
вадженнях,  у  яких  вина не  оспорюється  або  в  яких під-
озрюваний чи  обвинувачений примирився  з  потерпілим, 
набагато  легше  укласти  та  затвердити  угоду,  ніж продо-
вжувати кримінальне провадженні в загальному порядку. 
Проте  така  простота  процедури  не  гарантує  прийняття 
судом законних та обґрунтованих рішень за результатами 
розгляду відповідних угод. Це пояснюється тим, що суддя 
в  умовах  обмеженого  дослідження  обставин  криміналь-
ного  правопорушення  повинен  вирішити  провадження 
по  суті  та  встановити винуватість особи.  З  урахуванням 
неможливості  дослідження  доказів,  на  яких  відповідне 
обвинувачення  ґрунтується,  судді  мають  застосовувати 
власний розсуд задля прийняття кінцевого рішення. І з ура-

хуванням  обмеженого  правового  регулювання  у  процесі 
реалізації  суддівського можуть  виникати  спірні  ситуації, 
які в силу своєї природи мають бути в першу чергу дослі-
джені на доктринальному рівні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Пробле-
матикою  суддівського  розсуду  в  різні  часи  переймалися 
такі вчені, як Ю.В. Грачова, К.П. Єрмакова, П.В. Марков, 
М.І. Шевчук та  інші. Проте на даний момент у правовій 
доктрині відсутнє комплексне дослідження особливостей 
застосування суддівського розсуду у процесі затвердженні 
угод, чим і пояснюється актуальність даної статті. 

Метою статті  є  визначення  особливостей  застосу-
вання суддівського розсуду у процесі розгляду та затвер-
дженні  угод,  а  також  формування  власних  пропозицій 
щодо вдосконалення кримінального процесуального зако-
нодавства. 



589

Порівняльно-аналітичне право
♦

Виклад основного матеріалу.  Відповідно  до 
ч. 6 та 7 ст. 474 КПК України суд перед укладенням угоди 
повинен переконатися в тому, що: 1) угода була укладена 
добровільно;  2)  умови  угоди  не  суперечать  положенням 
КПК  України;  3)  умови  угоди  відповідають  інтересам 
суспільства; 4) умови угоди не порушують прав та закон-
них  інтересів  учасників  кримінального  провадження 
та інших осіб; 5) умови угоди можуть бути виконані сто-
ронами,  які  відповідну  угоду  підписали;  6)  наявні  фак-
тичні  підстави  для  визнання  винуватості.  Тобто,  навіть 
незважаючи на спрощену процедуру винесення судового 
рішення, суд все одно має прийняти низку досить важли-
вих рішень. І в даному випадку спрощена процедура судо-
вого розгляду виступає як негативний фактор, адже спосо-
бів перевірити відповідні обставини в суддів майже немає.

По-перше, до суду не направляються жодні докази, а 
лише підписана сторонами угода разом з обвинувальним 
актом. Таким чином, суд може робити висновки про подію 
кримінального  правопорушення  лише  з  обвинуваль-
ного  акта,  який був  складений  слідчим  або прокурором. 
По-друге,  в  суду  досить  обмежені  повноваження  щодо 
дослідження обставин та умов укладення угоди під час її 
розгляду та затвердження. З аналізу положень ст. 474 КПК 
України  можна  зробити  висновок,  що  суд  обмежений 
лише такими повноваженнями, як:

1) з’ясування позиції обвинуваченого. Так, відповідно 
до ч.  4  ст.  474 КПК України  суд може  з’ясувати в обви-
нуваченого його думку щодо наслідків укладення угоди, 
наслідків  її  невиконання  тощо. У  даному  випадку  необ-
хідно зробити уточнення, що мова не ведеться про допит, 
а лише про з’ясування позиції обвинуваченого. Така від-
мінність  означає,  що  обвинуваченому  не  можуть  стави-
тись  питання  щодо  обставин  кримінального  правопору-
шення, його винуватості, обтяжуючих чи пом’якшуючих 
обставин тощо. Крім того, лише суд має право з’ясовувати 
думку  обвинуваченого  з  названих  питань,  а  тому  інші 
учасники  кримінального  провадження  не  мають  права 
ставити питання обвинуваченому;

2)  з’ясування позиції потерпілого. У даному випадку 
повноваження суду ще вужчі,  адже в потерпілого можна 
з’ясовувати думку лише щодо його обізнаності  з наслід-
ками укладення угоди (абз. 2 ч. 5 ст. 474 КПК України);

3) витребування документів, виклик у судове засідання 
осіб  та  опитування  їх  (ч.  6  ст.  474 КПК України). Може 
здатися,  що  саме  в  цьому  положенні  закладений  необ-
хідний мінімум  повноважень,  який  потрібен  суддям  для 
винесення обґрунтованого та вмотивованого рішення під 
час затвердження угоди. Проте це не так. По-перше, суд 
має право витребувати документи та опитувати осіб лише 
задля  того,  щоб  встановити  добровільність  укладення 
угоди.  Для  встановлення  інших  обставин  здійснення 
таких дій не допускається, а тому, наприклад, витребувати 
документи  задля  встановлення  винуватості  особи  КПК 
України не передбачено. По-друге, законодавець у даному 
положенні не встановлює чітких процедур витребування 
доказів,  а  лише  озвучує  окремі  положення,  які,  крім 
іншого, суперечать іншим положенням КПК України.

Так, можливим є лише витребування документів. Зако-
нодавець надає приклади, які саме це можуть бути доку-
менти:  скарги  підозрюваного  чи  обвинуваченого,  подані 
ним  під  час  кримінального  провадження,  та  рішення 
за  наслідками  їх  розгляду. Дійсно,  з  аналізу  таких  скарг 
можна  зробити  висновок  про  добровільність  чи  приму-
совість  укладення  угоди,  однак  для  встановлення  інших 
обставин,  які  мають  бути  досліджені  для  затвердження 
угоди,  таких  документів  недостатньо.  Також  законода-
вець не уточнює порядок витребування таких документів 
та можливість  заявлення клопотань про  їх витребування 
іншими  учасниками  кримінального  провадження,  що 
також не гарантує правильність застосування відповідних 
процесуальних норм.

Крім  того,  окремо необхідно  звернути  увагу  на фор-
мулювання  законодавця  щодо  можливості  «викликати 
в судове засідання осіб та опитувати їх». Однією з гаран-
тій  забезпечення  правильності  застосування  норм  КПК 
України є чіткість їх формулювання. Кожен учасник у кри-
мінальному  процесі  повинен  мати  певний  процесуаль-
ний статус, який визначає його обсяг прав та обов’язків. 
У такому аспекті не зовсім зрозуміло, до яких саме учас-
ників  кримінального  провадження  відносяться  «особи» 
та  який  вони  мають  процесуальних  статус.  Ще  більшу 
плутанину  вносить  закріплення  законодавцем  про-
цесуальної  дії,  яка  може  проводиться  за  участі  з  «осо-
бами»  –  опитування.  Що  саме  має  розумітися  під  опи-
туванням  та  чи  можуть  бути  отримані  докази  у  процесі 
опитування – незрозуміло. Тому необхідно зазначити, що 
навіть за умови надання таких повноважень суду для вста-
новлення добровільності укладення угоди порядок реалі-
зації таких повноважень викликає низку проблем, у першу 
чергу, у зв’язку з термінологічною плутаниною.

Тому пропонується внести зміни до ч. 6 ст. 474 КПК 
України та викласти її в такій редакції: «6. Суд зобов’язаний 
переконатися  в  судовому  засіданні,  що  укладення  угоди 
сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосу-
вання насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок 
чи дії будь-яких  інших обставин, ніж ті, що передбачені 
в  угоді.  Для  з’ясування  добровільності  укладення  угоди 
в  разі  необхідності  суд  має  право  витребовувати  доку-
менти,  в  тому  числі  скарги  підозрюваного  чи  обвинува-
ченого,  подані  ним під  час  кримінального  провадження, 
та рішення за наслідками їх розгляду, а також викликати 
в судове засідання свідків та допитати їх».

Повертаючись  до  аналізу  обставин,  які  має  встано-
вити суд під час укладення угоди, однією з найскладніших 
обставин,  які  повинен  визначити  суд  із  використанням 
суддівського розсуду, є наявність фактичних обставин для 
визнання винуватості обвинуваченого (п. 6 ч. 7 ст. 474 КПК 
України). Як вже було зазначено, разом з угодою до суду 
докази  не  надсилаються,  а  тому  фактично  питання  про 
наявність обставин для визнання винуватості має вирішу-
ватись судом із застосуванням суддівського розсуду лише 
на підставі обвинувального акта та позиції самого обви-
нуваченого, яка повинна бути з’ясована в судовому засі-
данні. За такої ситуації виникає досить логічне питання: 
як  саме  суд  повинен  встановити,  що  відсутні  фактичні 
підстави для визнання винуватості? Вважаємо, що суд із 
метою  встановлення  підстав  для  фактичного  визнання 
винуватості має діяти таким чином:

1)  уважно  ознайомитися  з  тексом  угоди  та  обвину-
вального акта. Очевидно, що в таких документах будуть 
відсутні  посилання на  докази,  проте  обвинувальний  акт, 
наприклад, має містити виклад фактичних обставин кримі-
нального правопорушення, які прокурор вважає встанов-
леними, правову кваліфікацію кримінального правопору-
шення з посиланням на положення закону і статті (частини 
статті) закону України про кримінальну відповідальність 
та  формулювання  обвинувачення  (п.  5  ч.  2  ст.  291 КПК 
України). Угоди про примирення та визнання винуватості 
обов’язково мають містити істотні для відповідного кри-
мінального провадження обставини  (ст.ст.  471, 472 КПК 
України). У деяких випадках ознайомлення з такими відо-
мостями вже буде достатньо для того, щоб суд міг дійти 
висновку  про  невстановлення  фактичної  винуватості 
особи.  Суд,  оцінюючи  кримінальне  правопорушення, 
може  спрогнозувати  на  прикладі  аналогічних  злочинів, 
які обставини мали бути встановлені та зазначені в обви-
нувальному акті. Відповідно, якщо такі обставини в угоді 
та обвинувальному акті не визначені, то це може бути під-
ставою для відмови в задоволенні угоди, що і відбувається 
на  практиці  [1].  Так,  наприклад,  в  Узагальненні  ВССУ 
судової практики здійснення кримінального провадження 
на підставі угод від 22.01.2014 р.  [2] міститься приклад, 
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в якому судом було відмовлено в затвердженні угоди про 
примирення,  укладеної  між  потерпілим  та  обвинуваче-
ним  у  скоєнні  злочину,  передбаченого  ч.  2  ст.185  КК.  
«З ухвали вбачається, що будь-які фактичні підстави для 
визнання  винуватості  обвинуваченим  відсутні,  оскільки 
в матеріалах кримінального провадження немає жодного 
доказу щодо вартості викрадених чобіт (відсутня довідка 
про  вартість  подібного  товару),  не  встановлено  їх  місце 
придбання, особу, яка продавала потерпілому чоботи, не 
допитано  її,  хоча  в  судовому  засіданні  потерпілий  вка-
зував на місце  їх придбання» (посилання). Ми не зовсім 
погоджуємося з такою позицією суду, адже реальна мож-
ливість дослідження доказів на етапі затвердження угоди, 
яка  надійшла  зі  стадії  досудового  розслідування,  в  суду 
немає. Однак слід  звернути увагу на той факт, що суддя 
віртуально  змоделював  типовий  обвинувальний  акт,  що 
складається  за  результатами  розслідування  крадіжки, 
встановив,  яких  обставин  не  вистачає  в  реальному  акті 
(інші  учасники  події  кримінального  правопорушення, 
місце придбання товару) тощо та на підставі цього зробив 
висновок  про  відсутність  фактичних  обставин  для  вста-
новлення винуватості особи;

2)  встановити  суперечності  між  угодою  та  обвину-
вальним актом. Очевидно, що і обвинувальний акт, і угода 
мають описувати одне  і те саме кримінальне правопору-
шення. Відповідно, будь-які суперечності між цими доку-
ментами мають бути підставою для відмови в задоволенні 
угоди, в тому числі і за умови відсутності фактичних під-
став для визнання винуватості. Так, в одному з рішень суд 
звернув  увагу,  що  «кваліфікація  в  обвинувальному  акті 
не містить  інкримінованої ОСОБА_1  угодою про  визна-
ння винуватості у вину кримінально карної дії щодо при-
дбання, носіння, зберігання бойових припасів без передба-
ченого законом дозволу. За вказаних підстав суд приходить 
до висновку, що угода не може бути затверджена, оскільки 
угода  стосується  визнання  винуватості  та  призначення 
покарання  за  кримінальне  правопорушення,  обвинува-
чення в якому ОСОБА_2 не пред`явлене, а отже, відсутні 
фактичні підстави для визнання винуватості» [3];

3)  встановити неможливість обвинуваченого розпові-
сти про кримінальне правопорушення. Суд зобов’язаний 
встановити, що обвинувачений розуміє характер кожного 
обвинувачення (п. 3 ч. 4 ст. 474 КПК України). Відповідно, 
в ході такого встановлення суд може поставити обвинува-
ченому низку питань задля того, щоб дійсно переконатися, 
що обвинувачений дійсно розуміє, про які обвинувачення 
йдеться, а не лише формально запитати, чи розуміє обви-
нувачений  суть  обвинувачення.  Якщо  ж  обвинувачений 
не зможе пояснити навіть загальних обставин вчиненого 
ним кримінального правопорушення (у вчиненні якого він 
зізнався),  то  це  може  бути  суттєвою  підставою  для  від-
мови в затвердженні угоди. Наприклад, в одному з випад-
ків обвинувачений визнав вину в отриманні та зберіганні 
бурштину-сирцю. При цьому обвинувачений зазначив, що 
йому невідомо, яким саме шляхом було одержане майно, 
яке  він  отримав  та  зберігав.  Неможливість  обвинуваче-
ного  пояснити  елементарні  речі  в  частині  конкретизації 
події  кримінального  правопорушення  стали  підставою 
для відмови у задоволенні угоди [4];

4)  встановити  правильність  кваліфікації  криміналь-
ного  правопорушення.  Неправильна  кваліфікація  не 
визначається  як  окрема  підстави  для  відмови  в  задово-

ленні угоди. Дійсно, про кваліфікацію злочину зазначено 
в п. 1 ч. 7 ст. 474 КПК України, проте в даному випадку 
законодавець  роз’яснив,  що  кваліфікація  злочину  має 
бути оцінена з точки зору його тяжкості та, в залежності 
від цього, можливості укладення угоди. Проте суд також 
повинен  встановити,  чи  правильно  було  кваліфіковано 
кримінальне правопорушення згідно з тими обставинами, 
які  зазначені  в  обвинувальному  акті.  Відповідно,  якщо 
кваліфікація помилкова, суд встановлює відсутність фак-
тичних підстав для визнання винуватості за тією кваліфі-
кацією,  яка  передбачена  в  обвинувальному  акті,  та,  від-
повідно, відмовляє в затвердженні угоди, що на практиці 
і відбувається [5].

Аналізуючи  суддівський  розсуд  у  процесі  затвер-
дження угоди, не можна також оминути увагою проблему 
тлумачення судами п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України. Так, від-
повідно до даного положення  суд,  відмовивши в  затвер-
дженні  угоди,  яка  надійшла  разом  із  обвинувальним 
актом до суду, зобов’язаний повернути кримінальне про-
вадження прокурору для продовження досудового розслі-
дування. Проте ще у 2014 році ВССУ зазначав, що прак-
тика застосування даного положення неоднорідна, і судді 
інколи після відмови в затвердженні угоди одразу призна-
чають судовий розгляд [6]. Слід зауважити, що на даний 
момент  така  практика  є  дуже  популярною  [7;  8;  9;  10]. 
Відповідна позиція судів є яскравим прикладом активного 
застосування суддівського розсуду в частині розширення 
повноважень суду задля забезпечення оперативності кри-
мінального провадження. Дійсно, можуть бути обставини, 
за яких сторона обвинувачення та захисту не заперечують 
проти того, щоб одразу призначити судовий розгляд, адже 
досудове розслідування було завершено в повному обсязі. 
За  таких  умов  позиція  суддів  виглядає  більш  ніж  слуш-
ною,  а  суддівський  розсуд  було  використано  саме  задля 
забезпечення  оперативного  руху  кримінального  прова-
дження, в тому числі з урахуванням принципу розумних 
строків (ст. 28 КПК України).

Проте в будь-якому випадку кримінальне процесуальне 
законодавство має відповідати правозастосовчій практиці. 
Тому пропонується внести зміни в п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК 
України  та  викласти  її  в  такій  редакції:  «1)  затвердити 
угоду  або  відмовити  в  затвердженні  угоди  та  повернути 
кримінальне  провадження  прокурору  для  продовження 
досудового розслідування в порядку, передбаченому стат-
тями 468-475 цього Кодексу. Якщо проти цього не запе-
речують учасники кримінального провадження, суд після 
відмови в затвердженні угоди може прийняти рішення, 
передбачене пунктом шостим частини третьої цієї 
статті».  Така  зміна  відсилає  до  положення,  яке  дозво-
ляє  суду  призначити  судовий  розгляд.  При  цьому  від-
сильний характер запропонованих змін також забезпечує 
стандартну процедуру призначення судового розгляду, яка 
передбачає вирішення питань, передбачених ст. 315 КПК 
України.

Висновки. Незважаючи  на  відносну  популярність 
угод  у  кримінальному  провадженні,  необхідно  конста-
тувати  низку  процесуальних  недоліків,  які  мають  бути 
виправлені  законодавцем  задля  вдосконалення  відповід-
ної процедури. При цьому необхідно нагадати, що в біль-
шості  випадків  законність  та  обґрунтованість  вироку, 
яким затверджується угода, базується  значною мірою на 
суддівському розсуді.
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СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМ СПІВПРАЦІ ПІДРОЗДІЛІВ 
КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ ПІД ЧАС ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ

STATE OF THE SCIENTIFIC DEVELOPMENT OF PROBLEMS OF THE USE  
OF PUBLIC BY CRIMINAL POLICE UNITS IN COMBATING CRIME

Христов О.Л.,
кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

У статті автор узагальнює та аналізує праці вчених, які займались різними аспектами вивчення співпраці із громадськістю у протидії 
злочинності.

Зазначається, що чинна практика залучення громадськості до виконання завдань правоохоронної діяльності потребує переосмис-
лення теоретичних напрацювань науковців, які займались проблемами місця та ролі громадськості в оперативно-розшуковому і кримі-
нальному провадженні, вироблення нових стратегічних цілей у цій сфері, розроблення концепції співпраці із громадськістю підрозділів 
кримінальної поліції під час протидії злочинам. Тому виникла потреба аналізу й узагальнення наукових підходів, течій, поглядів науковців, 
які досліджували цю проблематику, без якого не можна з’ясувати реальний стан проблем співпраці із громадськістю підрозділів кримі-
нальної поліції під час протидії злочинності як у юридичній науці взагалі, так і в теорії протидії злочинності зокрема.

Метою статті є аналіз стану наукової розробленості проблем співпраці із громадськістю підрозділів кримінальної поліції під час проти-
дії злочинам шляхом узагальнення та систематизації монографічних і дисертаційних досліджень із досліджуваної тематики в Україні та 
в інших зарубіжних країнах.

Огляд стану наукової розробки досліджуваного питання зумовив ознайомлення з цим питанням за трьома напрямами:
1. Наукові дослідження в галузі протидії злочинності підрозділами кримінальної поліції.
2. Наукові дослідження щодо співпраці із громадськістю у правоохоронній діяльності.
3. Співпраця із громадськістю підрозділів кримінальної поліції під час протидії злочинності.
У результаті здійсненого аналізу та систематизації монографічних, дисертаційних досліджень та інших наукових праць щодо про-

блем співпраці із громадськістю підрозділів кримінальної поліції під час протидії злочинам можна зробити такі умовиводи:
1. У радянські часи та за роки незалежності України відсутні комплексні монографічні дослідження проблем співпраці із громадськіс-

тю підрозділів кримінальної поліції під час протидії злочинності.
2. В юридичній літературі громадськість як сила протидії злочинності взагалі, а також сила оперативно-розшукової діяльності зокрема, 

використовується умовно, тобто немає чіткого тлумачення категорій «громадськість» і «використання», відсутні межі такого використання.
3. Відсутні наукові розробки щодо особливостей співпраці із громадськістю підрозділами кримінальної поліції, зокрема під час опе-

ративно-розшукового та кримінального провадження.
4. Відсутній комплексний підхід у теорії протидії злочинності та практиці правоохоронної діяльності щодо організації і тактики спів-

праці із громадськістю.
Ключові слова: “Community Policing”, “Public relations”, взаємодія, громадський вплив, контроль громадськості, громадський моніто-

ринг, кримінальне провадження, оперативно-розшукове провадження, співпраця, сприяння.

The author has summarized and analyzed the scholars’ works dealt with various aspects of the use public in combating crime.
It has been noted that the current practice of involving the public in law enforcement activities requires a rethinking of the scholars’ theoretical 

work dealt with the problems of place and role of the public in operational search and criminal proceedings, development of new strategic goals 
in this field, development of the concept of use of public by criminal police units in combating crime.

Therefore, there was a need to analyze and summarize the scientific approaches, trends, views of scientists who researched this issue, 
without which it is impossible to find out the real state of existence of problems of the use of public by criminal police units in combating crime 
both in legal science in general and in the theory of combating crime in particular.

The objective of this article is to analyze the state of scientific development of problems of the use of public by criminal police units in 
combating crimes, by generalization and systematization of monographic and dissertation researches on the studied subject in Ukraine and in 
other foreign countries.

The review of the state of scientific development of the investigated issue led to the introduction of this issue in three directions:
1. Scientific research in the field of combating crime by criminal police units.
2. Scientific research on the use of the public in law enforcement activities.
3. Use of the public by criminal police units in combating crime.
As a result of the analysis and systematization of monographs, dissertations and other scientific works on problems of use of public by 

criminal police units in combating crime, the following conclusions can be made:
1. In the Soviet era and during the years of Ukraine’s independence, there are no comprehensive monographs on the problems of public 

use by criminal police units in combating crime.
2. In the legal literature, the public as a force for combating crime in general, and the power of operational and search activity in particular, 

is used conditionally, i.e. there is no clear interpretation of the categories “public” and “use”, there are no limits to such use.
3. There is no scientific development of the peculiarities of the use of the public by the criminal police units, in particular during the 

operational search and criminal proceedings.
4. There is no comprehensive approach in crime theory and law enforcement practice regarding the organization and tactics of use of public.
Key words: “Community Policing”, “Public relations”, interaction, public influence, public control, public monitoring, criminal proceedings, 

operational-search proceedings, cooperation, assistance.

Постановка проблеми. Необхідною гарантією демо-
кратичного  розвитку  держави  є  утвердження  громадян-
ського суспільства [1], зокрема шляхом створення безпеч-
них зовнішніх та внутрішніх умов існування її народу. До 
найбільш важливих і значимих питань у внутрішній сфері 
є  гарантування  безпеки,  законності  і  правопорядку,  охо-
рона та захист прав і свобод людини і громадянина, про-

тидія правопорушенням, тобто реалізація правоохоронної 
функції  держави  в  межах,  передбачених  відповідними 
законами та нормативно-правовими актами.

Водночас однією з умов існування злочинів є зниження 
ролі громадськості у протидії злочинності, яка переважно 
вдає,  що  її  ці  проблеми  не  стосуються.  Після  розпаду 
СРСР громадяни України стали жити більш відокремлено 
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один  від  одного  та  не  втручаютьсь  у  події,  які  відбува-
ються  навколо  них.  Зневіра  населення  щодо  правоохо-
ронних органів, страх громадян за можливу помсту з боку 
членів організованих злочинних угрупувань призвели до 
того, що в разі вчинення злочинів з ознаками організова-
них, вони ухиляються від зустрічей  із правоохоронцями, 
тим  паче  не  дають  добровільно  інформацію  за  фактом 
учинення цих злочинів [2, с. 168–171], а громадські орга-
нізації  ухиляються  від  виконання  обов’язку,  передбаче-
ного у ст. 11 Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» [3], щодо сприяння оперативним підрозділам 
у вирішенні їх завдань. Відносини представників держави 
й суспільства в питаннях протидії злочинності можна оха-
рактеризувати як відокремлені одна від іншої діяльність.

Багаторічна  практика  оперативної  роботи  підрозді-
лів правоохоронних органів була націлена на побудову 
чи не  єдиної моделі  відносин оперативних підрозділів 
із громадськістю у протидії злочинам, яка мала на меті 
таку  тотожність  співпраці  із  громадськістю  –  «пред-
ставник  громадськості  =  негласний  позаштатний  пра-
цівник», яка й донині зберегла пріоритет у роботі опера-
тивних підрозділів, зокрема й підрозділів кримінальної 
поліції.

Таким чином, необхідним є перегляд чинної практики 
залучення  громадськості  до  виконання  завдань  кримі-
нальної  поліції,  що  потребує  переосмислення  теоретич-
них  напрацювань  науковців,  які  займались  проблемами 
місця  та  ролі  громадськості  в  оперативно-розшуковому 
і кримінальному провадженні, вироблення нових страте-
гічних цілей у цій сфері, розроблення концепції співпраці 
із громадськістю підрозділів кримінальної поліції під час 
протидії злочинам і побудову нової моделі за тотожністю 
«представник громадськості = співвиконавець (партнер)».

Зазначене  зумовлює  проведення  комплексного 
вивчення й науково обґрунтованого вирішення проблеми. 
Однак, як й інші, це дослідження має дотримуватися прин-
ципу  відповідності,  який  означає  наступність  наукових 
теорій. Нові теоретичні знання бувають корисні для роз-
витку науки, але якщо вони не будуть співвідноситись із 
попередніми, то наука перестане бути цілісною [4, с. 37].

У зв’язку з цим виникла потреба вивчення й узагаль-
нення  наукових  підходів,  течій,  поглядів  учених,  котрі 
досліджували  питання,  без  якого  не  можна  з’ясувати 
реальний  стан  існування  проблем  співпраці  із  громад-
ськістю підрозділів кримінальної поліції під час протидії 
злочинності.

Стан опрацювання цієї  проблематики свідчить,  що 
теоретико-методологічним  підґрунтям  досліджуваної 
тематики  стали  праці  вітчизняних  і  зарубіжних  науков-
ців у різних галузях юридичної науки, а саме: О.М. Бан-
дурки,  О.В.  Васьковської,  О.М.  Гаврілова,  І.М.  Гальпе-
ріна, В.В. Голіни, З.І. Сущук-Слюсаренко, В.С.  Іванової, 
В.А.  Ільічова,  Н.П.  Ісаєвої,  П.І.  Каблак,  І.А.  Коннова, 
А.М.  Кислого,  М.Г.  Колодяжного,  О.М.  Коропатова, 
В.І.  Крігера,  В.М.  Круглого,  А.О.  Лієдє  О.М.  Литви-
нова,  В.І.  Московця,  О.В.  Михайловської,  Г.В.  Мороз, 
О.М.  Музичука,  Л.І.  Овчиннікової,  В.І.  Отрудька, 
М.Є. Павлова, Т.В. Раскіної, І.В. Слободенюк, А.Ю. Сипа-
чова,  О.В.  Шахматова,  А.Ю.  Щипачова,  В.Т.  Томіна, 
О.М. Тюмєнцева, С.С. Шрамко тощо. Вивчення цих публі-
кацій дозволяє стверджувати, що сьогодні немає праць, які 
б  містили  комплексний  аналіз  наукових  підходів,  течій, 
поглядів учених на наявну проблему співпраці із громад-
ськістю  підрозділів  кримінальної  поліції  під  час  проти-
дії злочинності, що, зі свого боку, зумовлює необхідність 
і своєчасність дослідження цього питання.

Метою статті  є  аналіз  стану  наукової  розробленості 
проблем  співпраці  із  громадськістю  підрозділів  кримі-
нальної  поліції  під  час  протидії  злочинам  шляхом  уза-
гальнення та систематизації досліджень поданої тематики 
в Україні та в зарубіжних країнах.

Виклад основного матеріалу. До  розробки  проблем 
протидії  злочинності  стосуються  багато  галузей  право-
вої науки, але кожна з них (кримінальне право, криміна-
лістика,  кримінальний  процес,  кримінологія,  виконавчо-
трудове право тощо) розроблюють свій, окремий аспект, 
певну  сторону  проблеми  [5,  с.  6].  Також  це  стосується 
і  проблем  співпраці  із  громадськістю  підрозділів  кримі-
нальної поліції під час протидії злочинності.

Дослідження  теоретико-прикладних  засад  співпраці 
із громадськістю підрозділів кримінальної поліції під час 
протидії  злочинності  зумовлює  необхідність  вивчення 
й аналізу наукових розробок, які стосуються:

−  загальних питань  протидії  злочинності  підрозді-
лами кримінальної поліції, що дасть змогу з’ясувати нау-
кові підходи до розуміння сутності протидії  злочинності 
(її форми та рівні) загалом та визначити роль, місце й межі 
діяльності підрозділів кримінальної поліції в цій галузі;

−  спеціальних питань,  до  яких  відносяться 
взаємозв’язки громадянськості й органів державної влади 
правоохоронної  спрямованості,  що  дозволить  визначити 
наукові  підходи  до  розуміння  форм  та  змісту  викорис-
тання  недержавних  суб’єктів  у  правоохоронній  діяль-
ності, місця й ролі громадськості у протидії злочинності, 
сучасні погляди на розуміння окремих наукових категорій 
(«громадськість»,  «населення»,  «громадяни»)  та  їх  спів-
відношення;

−  безпосередньо теми,  котра  дозволить  визначити 
стан і перспективи наукових розвідок проблеми співпраці 
із громадськістю підрозділів кримінальної поліції під час 
протидії злочинності, висвітлити сучасні підходи до розу-
міння форм та змісту співпраці із громадськістю.

У зв’язку з цим, огляд стану наукової розробки вима-
гає ознайомлення із проведеними дослідженнями щонай-
менше за трьома напрямами:

1.  Наукові дослідження в галузі протидії злочинності 
підрозділами кримінальної поліції.

2.  Наукові  дослідження  щодо  співпраці  із  громад-
ськістю у правоохоронній діяльності.

3.  Наукові  дослідження  щодо  співпраці  із  громад-
ськістю підрозділів кримінальної поліції під час протидії 
злочинності.

1. Наукові дослідження в галузі протидії злочинності 
підрозділами кримінальної поліції.  Теоретико-методоло-
гічне підґрунтя становлять праці вітчизняних і зарубіжних 
учених, які займалися кримінально-правовими, криміноло-
гічними,  криміналістичними  та  оперативно-розшуковими 
аспектами протидії злочинності. Проте на сьогодні є низка 
вітчизняних монографічних праць, які безпосередньо при-
свячені  теоретичним  та  прикладним  проблемам  протидії 
злочинності  підрозділами  кримінальної  поліції.  За  часів 
незалежності  України  цій  проблемі  приділили  увагу  такі 
вчені як: І.П. Козаченко в докторській дисертації «Правовые 
и  организационно-тактические  основы  оперативно-
розыскной  профилактики  преступлений»  (Москва, 
1992  р.)  [6,  с.  780–781];  Я.Ю.  Кондратьєв  у  монографії 
«Теоретичні,  правові  та  оперативно-тактичні  засади  запо-
бігання  злочинам  оперативними  підрозділами  криміналь-
ної міліції» (Київ, 2004 р.), де автор визначає громадськість 
одним  із  суб’єктів  запобігання  злочинів  [7,  с  138–139];  
О.О.  Юхно  в  монографії  «Оперативно-розшукове  запо-
бігання  злочинам  органами  внутрішніх  справ:  теоретич-
ний  і прикладний аспект»  (Одеса, 2010 р.)  зазначає, що, 
сприяючи  реалізації  охоронних  функцій  опосередковано 
та  більш  тривало  в  часових  межах,  попереджувальна 
діяльність є магістральним напрямом соціальної практики, 
який повинен розвиватись адекватно іншим процесам сус-
пільного розвитку. Провідну роль у цій діяльності пови-
нні  відігравати  соціальні  інститути  та  відповідні  заходи, 
а  пріоритет  має  надаватись  широкому  залученню  гро-
мадськості до профілактичних процедур. Функціонально 
всі  зусилля  державних  та  громадських  установ  щодо  
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злочинності загалом, окремих її видів та груп є впливом 
на фактори, що  їх  породжують  чи  зумовлюють,  а  також 
на їх джерела та носії. Він визначає доцільним прийняти 
закон «Про профілактику» [8]; В.В. Шендрик у монографії 
«Теорія і практика попередження злочинів оперативними 
підрозділами  ОВС  України»  (Дніпропетровськ,  2012  р.) 
окрему  увагу  приділив  питанню  оптимізації  взаємодії 
оперативних  підрозділів  ОВС  із  державними  органами 
та  громадськими  об’єднаннями  у  процесі  попередження 
злочинів.  Він  пропонує  використовувати  з  метою  своє-
часного попередження злочинів за допомогою населення 
такні напрями взаємодії:

1)  запровадити  програми  взаємодопомоги,  зміст  яких 
полягає в наданні громадянами інформації, яка б допомо-
гла розкрити злочини, та отриманні за це матеріальної або 
іншого  виду  допомоги  (додаткова  оплачувана  відпустка 
за  клопотанням  керівництва  ОВС;  надання  позитивних 
рекомендацій  для  прийому  до  навчального  закладу  чи  на 
роботу; отримання пільг на послуги Державної служби охо-
рони МВС України тощо; виготовлення в коротші терміни 
документів для такої категорії громадян: паспорт громадя-
нина України, довідки про відсутність судимості тощо);

2)  надання можливості громадянам анонімно повідо-
мити  ОВС  про  підготовку  чи  замах  на  злочин  певними 
особами  за  допомогою  створення  на  сайтах  управлінь 
МВС електронної сторінки для анонімних повідомлень;

3)  розроблення  та  впровадження  програм  прохо-
дження  практики  учнів  і  студентів  різної  спеціалізації, 
згідно з якими в разі виявлення бажання останні зможуть 
пройти місячну практику в органах внутрішніх справ;

4)  розробка  комплексної  довгострокової  держав-
ної  програми  попередження  злочинів  за  допомогою 
населення  із  детальним  висвітленням  у  ній  форм  спів-
праці  та  морально-матеріального  стимулювання  грома-
дян  [9,  с. 40, 41; 10]; О.В. Кириченко та О.А. Шевченко 
в  монографії  «Карний  розшук  як  суб’єкт  запобігання 
злочинам  в  Україні»  (Дніпропетровськ,  2013  р.)  зазна-
чають, що  сучасний  рівень наукової  організації  протидії 
злочинності передбачає наявність безперервної взаємодії 
підрозділів карного розшуку  з  іншими службами та під-
розділами  ОВС,  а  також  взаємодії  з  правоохоронними 
та  державними  органами,  засобами  масової  інформації, 
громадськістю.  Громадськість  у  протидії  злочинності, 
на  їхню  думку,  виступає  одним  із  суб’єктів  запобігання 
злочинності.  Зокрема,  до  цієї  категорії  вони  відносять 
юридичних та фізичних осіб,  які  внаслідок своїх повно-
важень,  соціального  статусу  або  громадського  обов’язку 
спрямовують  свою  діяльність  на  розроблення  й  реаліза-
цію  заходів,  пов’язаних  із  випередженням,  обмеженням, 
усуненням криміногенних явищ та процесів, котрі поро-
джують  злочинність,  а  також  на  недопущення  вчинення 
злочинів  на  різних  стадіях  злочинної  поведінки. Автори 
визначають необхідність прийняття Закону України «Про 
запобігання злочинності». [11, с. 96–98].

Аналіз  результатів  наукових  досліджень  зазначених 
вище  науковців  дає  змогу  висновувати,  що  в  контексті 
нашого  дослідження  серед  головних  проблем  протидії 
злочинності  підрозділами  кримінальної  поліції  до  сьо-
годні повністю або частково залишаються не вирішеними 
на науковому рівні такі:

1)  теоретичне  визначення  змісту  наукових  категорій 
«попередження»,  «профілактика»,  «запобігання»,  «пре-
венція», їх співвідношення між собою та місця в системі 
протидії злочинності;

2)  визначення  ролі  підрозділів  кримінальної  поліції 
в системі протидії злочинності;

3)  розробка нормативно-правових основ протидії зло-
чинам підрозділами кримінальної поліції;

4)  теоретичні  положення щодо  організації  й  тактики 
роботи підрозділів кримінальної поліції в окремих формах 
протидії злочинності й на різних її рівнях;

5)  обґрунтування ефективних форм та методів взаємо-
дії підрозділів кримінальної поліції із громадськістю;

6)  теоретична модель  оцінювання протидії  злочинам 
представниками громадськості за ініціативними пропози-
ціями підрозділів кримінальної поліції й система статис-
тичного обліку та звітності результатів запобігання і при-
пинення злочинів представниками громадськості;

на нормативно-правовому рівні:
1)  схвалення  «Державної  програми  протидії  злочин-

ності»;
2)  прийняття  Закону  України  «Про  запобігання  зло-

чинності»;
3)  прийняття нових та удосконалення чинних наказів, 

розпоряджень, положень, інструкцій;
а також на організаційно-управлінському рівні:

1)  формування системи і структури підрозділів кримі-
нальної поліції;

2)  чіткий  розподіл  повноважень  між  підрозділами 
кримінальної поліції щодо протидії злочинності;

3)  формування  системи  координації  підрозділів  кри-
мінальної поліції у протидії злочинам;

4)  інформаційно-аналітичне забезпечення підрозділів 
кримінальної поліції у протидії злочинності;

5)  упровадження ефективної моделі співпраці  із  гро-
мадськістю  підрозділів  кримінальної  поліції  у  протидії 
злочинності тощо.

2. Наукові дослідження щодо співпраці із громад-
ськістю у правоохоронній діяльності. Окремі  аспекти 
співпраці  із  громадськістю  у  правоохоронній  діяльності 
були висвітлені у пряцях багатьох учених  за радянських 
часів,  зокрема, на рівні дисертаційних досліджень: 
Г.У. Убайдуллаєва (Ташкент, 1964 р.) [12], Є.В. Болдирєва 
(Москва, 1966 р.) [13], І.М. Гальперіна (Москва, 1968 р.) 
[14], В.І. Крігера (Москва, 1970 р.) [15], А.О. Лієдє (Ленін-
град, 1965 р.) [16]., М.Є. Павлова (Москва, 1965 р.) [17], 
З.І. Сущук-Слюсаренко (Харків, 1975 р.) [18], В.Т. Томіна 
(Москва, 1983 р.)  [19; 20]  та багатьох  інших учених, які 
досліджували цю проблематику.

Наукові  розробки  питань  участі  громадськості  під 
час  протидії  злочинності  мали  однобокий  характер,  а 
саме:  домінувала  думка  про  обмежену  участь  громад-
ськості у протидії злочинності; реалізація громадських 
ініціатив  у  сфері  протидії  злочинності  (самостійні 
розслідування  протиправних  дій  вважалися  недоціль-
ними);  питання  контролю  й  моніторингу  діяльності 
правоохоронних  органів  не  корелювалися  з  державо-
центристською  парадигмою;  оперативно-розшукова 
діяльність,  яка  здійснювалась  переважно  негласними 
засобами й методами, загалом, характеризувалась таєм-
ністю  високого  рівня,  тому  вважалось,  що  результати 
цієї  діяльності  не  можуть  мати  широкого  оголошення 
для громадськості.

Гострі  історичні події сучасного розвитку незалеж-
ної  України  (перехід  від  радянського  (тоталітарного) 
до  демократичного  політико-правового  режиму  дер-
жави (1990–1991 рр.), політичні, економічні й суспільні 
трансформації у країні,  зокрема, приватизація держав-
ного майна (з 1992 р.), гіперінфляція, яку супроводжу-
вав  дефолт  (1993–1996  рр.),  Помаранчева  революція 
(2004 р.), економічна криза (2008–2009 рр.), Революція 
Гідності  (2013–2014  рр.),  анексія  Автономної  Респу-
бліки  Крим  (2014  р.),  збройні  конфлікти  в  Донецькій 
та Луганській  областях  (з  2014  р.  донині)  тощо),  і,  як 
наслідок,  стрімке  погіршення  криміногенної  ситуації 
в державі, високий рівень корупції в державних органах 
влади та занепад сфери соціального захисту населення 
зумовили  потребу  в  дослідженні  можливостей  недер-
жавної  правоохоронної  діяльності,  зокрема,  питань 
щодо  співпраці  із  громадськістю  у  правоохоронній 
діяльності, що знайшло своє відображення в чисельних 
працях сучасних науковців.
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Варто зазначити, що окремі аспекти цієї проблематики 
знайшли широке висвітлення далеко за межами юридич-
них наук. Оскільки за часів незалежності України теоре-
тичні  та  прикладні  аспекти  співпраці  із  громадськістю 
у правоохоронній діяльності  з різних сторін висвітлюва-
лись у дисертаційних дослідженнях чисельної плеяди нау-
ковців,  найбільш  прийнятним,  на  наш  погляд,  є  розгляд 
праць за групами наукових спеціальностей. Так, у галузі 
історичних наук (наукові спеціальності: 07.00.01 «Історія 
України»; 07.00.02 «Всесвітня історія»; 07.00.03 «Загальна 
історія» – шифр та назва відповідає переліку наукових спе-
ціальностей Російської Федерації – О.Х.) здійснили моно-
графічні дослідження такі вітчизняні вчені: М.А. Заплет-
нюк  (Київ,  2016  р.)  та  інші,  а  також  зарубіжні  вчені: 
Ж.К. Кєсаєва (Владикавказ, 2006 р.), А.О. Костін (Москва, 
2012 р.), В.Г. Тохсиров (Владикавказ, 2013 р.), О.С. Полу-
ніна  (Москва,  2008  р.),  О.В.  Рибалко  (Санкт-Петербург, 
2010 р.).

Однією  з  найбільш  популярних  праць,  на  які  спира-
ються сучасні автори під час вивчення проблем участі гро-
мадськості  у  правоохоронній  діяльності,  є  дисертаційне 
дослідження «Правове регулювання участі громадськості 
у прийнятті рішень у галузі охорони довкілля» Г.В. Мороз 
(Київ, 2006 р.), проведене в межах наукової спеціальності 
12.00.06  «Земельне  право,  аграрне  право,  екологічне 
право, природоресурсне право» [21, с. 5–6].

Широке  коло  питань  розглядалось  у  межах  наукової 
спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право  і процес; 
фінансове  право;  інформаційне  право».  Окремі  аспекти 
розглядуваної тематики були висвітлені вітчизняними вче-
ними під час дослідження таких проблем: організаційно-
правових  проблем  діяльності  громадських  формувань 
з  охорони  громадського  порядку  й  державного  кордону 
в Україні А.М. Долгополовим (Київ, 2008 р.) та І.В. Сло-
боденюк  (Харків,  2018  р.),  адміністративно-правових 
засад  діяльності  підрозділів  зв’язків  із  громадськістю 
ОВС України щодо формування позитивного іміджу мілі-
ції В.В. Столбовою (Київ, 2010 р.), управління в органах 
внутрішніх  справ  України  в  монографії  О.М.  Бандурки 
(Харків, 1998 р.), основних форм і методів взаємодії пра-
воохоронних органів із громадськістю та засобами масо-
вої  інформації  в  дисертації  «Адміністративно-правове 
регулювання поліцейської діяльності в Україні» О.Ф. Коб-
заря  (Дніпропетровськ,  2016  р.),  взаємодії  Національної 
поліції  з  недержавними  суб’єктами  щодо  гарантування 
громадської  безпеки  в  дисертації  «Адміністративно-
правове  забезпечення  громадської  безпеки  в  Україні» 
В.Г.  Фатхутдінова  (Київ,  2017  р.),  зарубіжного  досвіду 
організації діяльності підрозділів по охороні громадського 
порядку та їх взаємодії з населенням, а також організації 
роботи  підрозділів  кримінальної  поліції  з  довіреними 
особами  в  монографії  «Зарубіжний  досвід  організації 
діяльності підрозділів поліції й можливості його застосу-
вання  в Україні» О.С. Юніна  (Харків,  2015  р.),  менедж-
менту в органах внутрішніх справ та управління процесом 
паблік  рілейшнз  у  діяльності  органів  внутрішніх  справ 
України С.В. Пєтковим (Харків, 2005 р.), І.Д. Казанчуком 
(Харків, 2001 р.), участі громадян в охороні громадського 
порядку й боротьби із правопорушеннями О.М. Музичу-
ком (Харків, 2003 р.).

Крім того, низка вітчизняних робіт у межах цієї спеціаль-
ності  були  присвячені  безпосередньо  питанням  співпраці, 
взаємодії, партнерства громадськості з поліцією, прокурату-
рою, Службою безпеки України, зокрема: В.О. Верхоглядом 
(Харків, 2011 р.), Т.Д. Гаврилюк (Київ, 2011 р.), О.В. Джа-
фарової  (Харків,  2003  р.),  В.А.  Завгороднього  (Дніпро-
петровськ,  2010  р.),  Л.О. Мамчур,  Т.Є. Мироненко  (Київ, 
2008 р.), А.Г. Сачаво (Київ, 2004 р.), Т.С. Туліновою (Львів, 
2014 р.), І.Ф. Фісенка (Дніпропетровськ, 2009 р.).

Суттєвий  вклад  у  розробку  проблеми  в  межах  цієї 
наукової  спеціальності  внесли  зарубіжні  вчені  на  рівні 

дисертаційних  досліджень  В.Б.  Бєлорусова  (Москва, 
2005 р.), Т.В. Богатової (Ростов-на-Дону, 2008 р.), І.А. Рєвіна 
(Москва, 2007 р.), Н.Д. Валієва (Москва, 2019 р.), І.В. Фьо-
дорової  (Москва,  2018  р.),  Л.І.  Овчиннікової  (Москва, 
2007 р.), С.А. Терентьєва  (Москва, 2009 р.), О.Ю. Мєль-
нікова  (Москва,  2009  р.),  І.В.  Потапенкової  (Москва, 
2011 р.), В.В. Іванова (Москва, 2005 р.).

У  межах  спеціальності  12.00.08  «Кримінальне  право 
та  кримінологія;  кримінально-виконавче  право»  вітчиз-
няними  вченими  було  виконано  низку  робіт.  Так,  дослі-
дження  детермінації  та  попередження  злочинів  серед 
працівників  органів  внутрішніх  справ  України  здійснив 
О.А. Мартиненко  (Харків,  2007  р.)  [22].  Соціально-пра-
вовий механізм  протидії  злочинності  в Україні  дослідив 
О.М. Литвинов (Дніпропетровськ, 2010 р.) [23].

Заслуговує  на  увагу  новизна  дисертаційного  дослі-
дження В.О. Уткіна (Харків, 1990 р.), яка полягає в тому, 
що в його роботі вперше в радянській юридичній літера-
турі  здійснено  комплексний  теоретичний  аналіз  право-
вих проблем участі громадськості та трудових колективів 
у  попередженні  рецидиву  злочинів  у  всіх  кримінально-
правових  заходах, не пов’язаних  із  реальним позбавлен-
ням  (обмеженням)  волі  й  на  всіх  стадіях  реалізації  кри-
мінальної  відповідальності  [24,  с.  5].  Також  особливий 
інтерес становлять кандидатські дисертації «Участь гро-
мадськості в запобіганні корупційним злочинам в Україні» 
А.В.  Білецького  (Харків,  2018  р.)  [25]  та  «Роль  громад-
ськості в запобіганні злочинності в Україні» С.С. Шрамко 
(Харків, 2018 р) [26].

Вивчення  праць  учених  ближнього  зарубіжжя  дають 
змогу  стверджувати про  активну розробку цієї  тематики 
за межами України. Зокрема, про це свідчать дисертаційні 
дослідження В.С. Іванової (Рязань, 2007 р.), Е.А. Ільясова 
(Махачкала,  2006  р.),  А.Л.  Ковальова  (Москва,  2011  р.), 
Т.В. Раскіної (Москва, 2007 р.).

У  межах  наукової  спеціальності  12.00.09  «Кримі-
нальний  процес  та  криміналістика;  судова  експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність» дослідження  здійснив 
вітчизняний  учений  А.Ф.  Іскендеров  (Одеса,  2015  р.). 
Низка проблем у межах цієї наукової спеціальності також 
була  досліджена  в  роботах  зарубіжних  вчених,  зокрема: 
О.М.  Гаврілова  (Саратов,  2004  р.),  Н.П.  Ісаєвої  (Уфа, 
2009  р.),  О.Р.  Ісмагілової  (Уфа,  2009  р.)  А.Б.  Смушкіна 
(Саратов, 2005 р.).

Певні дослідження, які були проведені в межах наукової 
спеціальності 22.00.03 «Соціальні структури та соціальні 
відносини»,  стосуються  також  питань  співпраці  із  гро-
мадськістю у правоохоронній діяльності. Соціальні зміни 
як детермінанта дисципліни в органах внутрішніх  справ 
досліджував Д.О. Кобзін  (Харків, 2000 р.). У межах цієї 
спеціальної  було  здійснено  дисертаційне  дослідження 
«Взаємодія  населення  з  міліцією.  Стан  та  шляхи  вдо-
сконалення»  В.І. Московцем  (Харків,  2001  р.).  Ці  праці 
дозволяють виявити закономірності розвитку соціальних 
відносин між підрозділами кримінальної поліції як пред-
ставниками державних органів влади  і громадськістю як 
представником суспільства.

3. Наукові дослідження щодо співпраці із громад-
ськістю підрозділів кримінальної поліції під час про-
тидії злочинності. Необхідно  зазначити,  що  в  теорії 
оперативно-розшукової  діяльності,  криміналістиці 
та  кримінології  є  низка  праць,  у  яких  громадськість 
розглядається  як  допоміжна  сила  під  час  протидії  зло-
чинності. У теорії ОРД – це роботи, присвячені пробле-
мам конфіденційного співробітництва, а також окремим 
аспектам використання допомоги громадян під час про-
ведення  окремих  видів  пошукових  та  оперативно-роз-
шукових заходів; у кримінології – використання опера-
тивними  підрозділами  правоохоронних  органів  під  час 
запобігання злочинів; у криміналістиці – використання 
під час розслідування злочинів.
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Проблемам  залучення  громадян  до  агентурно-опера-
тивної роботи присвячені комплексні монографічні роботи 
С. В. Албула, О. М. Бандурки, В. В. Гончарова, О. В. Ільїна, 
В. А. Некрасова, Т. В. Пастрюліної, В. В. Редьки, Я. І. Сло-
бодяна, В. Є Тарасенка, С. І. Халимона, Ю. Е. Черкасова, 
І. Р. Шинкаренка тощо

Питання  агентурного  забезпечення  протидії  окре-
мим  видам  злочинності  (злочинам)  досліджувались 
у  працях  К.В.  Антонова,  В.В.  Босенка,  М.П.  Водька, 
Л.Ф. Гули, Е.А. Дідоренка, О.Ф. Долженкова, О.О. Дуль-
ського,  Б.В.  Жукова,  В.П.  Захарова,  А.О.  Кисельова, 
О.В.  Кириченка,  М.В.  Корнієнка,  О.В.  Лапка, 
Я.С. Ленюка, В.П. Меживого, П.М. Мітрухова, Р.В. Муко-
іда,  Д.Й.  Никифорчука,  В.В.  Ноніка,  О.О.  Подобного, 
І.В. Потайчук, В.Д. Пчолкіна, М.В. Стащака, І.С. Стіхар-
ної, О.Й. Токарчука, О.О. Толкаченка, В.І. Трапезнікова, 
Р.В. Тарасенка, В.П. Хоменка, О.Г. Цвєткова, В.М. Цим-
балюка  тощо.  Крім  того,  існує  понад  200  комплексних 
монографічних  досліджень,  присвячених  проблемам 
оперативно-розшукової  протидії  окремим  видам  зло-
чинів, де одним з основних питань є організаційно-так-
тичні засади використання негласних позаштатних пра-
цівників у протидії цим злочинам.

Останнім  часом  проблемам  використання  громадян 
у  площині  конфіденційного  співробітництва  присвя-
чені дисертаційні дослідження: С.А. Вязмікіна (2017р.  ), 
О.В. Горбачова (2018 р.), М.Л. Грібова (2005 р.), І.В. Дми-
трієва  (2012  р.),  О.Ф.  Долженкова  (2002  р.), A.B.  Єфре-
мова (2006 р.), Б.А. Керницького (2008 р.), О.Б. Керниць-
кого (2009 р.), О.І. Козаченка (2016), Р.О. Курка (2014 р.), 
Ю.А. Лапутіна (2010 р.), O.P. Лебедева (2012 р.), В.Ю. Мал-
кіна (2012 р.), Н.Я. Маньковського (2016 р.), С.В. Обша-
лова (2003 р.), І.М. Охріменка (2005 р.), Т.В. Пастрюліної 
(2010 р.), І.І. Приполова (2007 р.), С.Д. Рєзнікова (2013 р.), 
Е.В. Рижкова (2000 р.), Г.І. Удренаса (2010 р.), та багатьох 
інших учених.

Аналіз названих досліджень дає змогу стверджувати, 
що  безпосередньо  в  юридичній  науці  відсутні  дослі-
дження,  присвячені  проблемам  співпраці  із  громад-
ськістю підрозділів кримінальної поліції під час протидії 
злочинності. Але на сьогодні є кілька праць, які частково 
висвітлюють  питання  використання  цієї  категорії  осіб 
у  протидії  злочинності.  Зокрема,  це  дисертаційні  дослі-
дження  вітчизняних  учених:  А.М.  Кислого  «Теоретичні 
та  організаційно-тактичні  засади  сприяння  здійсненню 
оперативно-розшукової  діяльності  (за  матеріалами МВС 
України)»  (Київ,  2011  р.)  [27],  В.М.  Круглого  «Взаємо-
дія  оперативних  підрозділів  органів  внутрішніх  справ  із 
громадянами та використання їх допомоги в оперативно-
розшуковій діяльності» (Київ, 2003 р.) [28], В.І. Отрудька 
«Сприяння  громадян  підрозділам  кримінальної  поліції 
під час протидії злочинності» (Харків, 2019) [29], а також 
учених  близького  зарубіжжя:  О.В.  Васьковської  «Гласне 
сприяння  громадян  органам,  що  здійснюють  опера-
тивно-розшукову діяльність» (Красноярськ, 2005 р.) [30], 
О.В. Михайловської «Організація гласного сприяння гро-
мадян органам оперативним підрозділам органів внутріш-
ніх  справ»  (Москва, 2009 р.)  [31], А.Ю. Сипачова «Пра-

вові  й  організаційно-тактичні  основи  гласного  сприяння 
громадян  оперативним  підрозділам  органів  внутрішніх 
справ» (Тюмень, 2009 р.) [32], О.В. Шахматова «Правове 
регулювання  сприяння  громадян  органам,  що  здійсню-
ють оперативно-розшукову діяльність» (Санкт-Петербург, 
1999 р.) [33].

Проведений  аналіз  ключових  умовиводів  і  результа-
тів  наукових  досліджень  О.В.  Васьковської,  А.М.  Кис-
лого,  В.М.  Круглого,  О.В.  Михайлівської,  В.І.  Отрудька, 
А.Ю. Сипачова, О.В. Шахматова дали змогу визначити, що:

1)  автори,  досліджуючи  категорію  «сприяння  грома-
дян»,  ототожнюють  її  з  «використанням  громадськості» 
оперативними підрозділами;

2)  сприяння  громадян  оперативним  підрозділам  під 
час  протидії  злочинності  розглядається  як  єдиний  уза-
гальнюючий  інструмент  у  відносинах  цих  підрозділів 
та  різними  категоріями  осіб  (узагальнююче  поняття  для 
визначення  форм  залучення),  значення  дій  яких  за  сут-
ністю  і  змістом у протидії  злочинності об’єктивно вихо-
дять  за  межі  сприяння.  Зокрема,  автори  розглядають 
сприяння у площині: конфіденційного співробітництва, а 
саме  використання  як  негласних  позаштатних  працівни-
ків  (на сьогодні це категорії «агент» та «оперативний 
контакт» – О.Х.); конфіденційної  співпраці  з  органом 
досудового розслідування,  зокрема  співпраця  з  особами, 
які є учасниками організованої групи чи злочинної орга-
нізації; допомоги громадян, котрі не відносяться до зазна-
чених категорій осіб та не є штатними працівниками Наці-
ональної поліції.

Висновки. У  результаті  здійсненого  аналізу  та  сис-
тематизації  монографічних,  дисертаційних  досліджень 
та інших наукових праць із проблем співпраці криміналь-
ної поліції  із  громадськістю підрозділів під час протидії 
злочинам можна зробити такі висновки:

1.  У радянські часи та за роки незалежності України 
відсутні  комплексні  монографічні  дослідження  проблем 
співпраці із громадськістю підрозділів кримінальної полі-
ції під час протидії злочинності.

2.  В юридичній літературі громадськість як сила про-
тидії злочинності взагалі, та сила оперативно-розшукової 
діяльності зокрема, використовується умовно, тобто немає 
чіткого тлумачення категорій «громадськість» і «викорис-
тання», відсутні межі такого використання.

3.  Відсутні  наукові  розробки  особливостей  спів-
праці  із  громадськістю  підрозділів  кримінальної  поліції, 
зокрема  під  час  оперативно-розшукового  та  криміналь-
ного провадження.

4.  Відсутній  комплексний  підхід  у  теорії  протидії 
злочинності та практиці правоохоронної діяльності щодо 
організації й тактики співпраці із громадськістю.

5.  Співпраця із громадськістю підрозділів криміналь-
ної  поліції  під  час  протидії  злочинності  є  пріоритетною 
тематикою наукових досліджень в окремих галузях юри-
дичної науки, а найперше в теорії оперативно-розшукової 
діяльності, кримінального процесу, криміналістики, кри-
мінології.  Багатоаспектність  цієї  проблематики  свідчить 
про науково-прикладну потребу дослідити її на фундамен-
тальному рівні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Безпалова О.І. Особливості реалізації правоохоронної функції держави інституціями громадянського суспільства. Науковий 

вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. 2016. Вип. 20. С. 4–7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_
jur_2016_20_3 (дата звернення: 07.06.2017).

2. Кириченко О.В. Оперативно-розшукова протидія злочинам проти громадської безпеки кримінальною поліцією: проблеми теорії та 
практики : монографія. Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. 428 с.

3. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лют. 1992. № 2135-ХII. URL: http//zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
main.cgi (дата звернення: 27.04.2017).

4. Важинський С.Е., Щербак Т.І. Методика та організація наукових досліджень : навч. посіб. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 
2016. 260 с.

5. Зеленецкий В.С. Общая теория борьбы с преступность. Концептуальные основы : монография. Харьков : Основа, 1994. 321 с.
6. Пчолкін В.Д. Роль І.П. Козаченка у становленні та розвитку теорії ОРД в Україні. Форум права. 2011. № 2. С. 779–785.  

URL: file:///C:/Users/Acer/Downloads/FP_index.htm_2011_2_126.pdf (дата звернення: 16.04.2020).



597

Порівняльно-аналітичне право
♦

7. Кондратьєв Я.Ю. Теоретичні, правові та оперативно-тактичні засади запобігання злочинам оперативними підрозділами кримі-
нальної міліції : монографія. Київ : НАВСУ, 2004. 444 с.

8. Юхно О.О. Оперативно-розшукове запобігання злочинам органами внутрішніх справ: теоретичний і прикладний аспект : моно-
графія. Одеса : ОДУВС, 2010. 374 с.

9. Шендрик В.В. Теорія і практика попередження злочинів оперативними підрозділами ОВС України : монографія. Дніпропетровськ : 
ДДУВС, 2012. 420 с.

10. Шендрик В.В. Попередження злочинів оперативними підрозділами органів внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2012. 39 с.

11. Кириченко О.В., Шевченко О.А. Карний розшук як суб’єкт запобігання злочинам в Україні : монографія. Дніпропетровськ : ДДУВС, 
2013. 136 с.

12. Убайдуллаев Г.У. Добровольные народные дружины Узбекистана в борьбе с преступностью : атореф. дис. … на соискание уч. 
степени канд. юрид. наук. Ташкент, 1964. 22 c.

13. Болдырев Е.В. Советская система государственных и общественных мер предупреждения правонарушений несовершеннолет-
них : автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра юрид. наук. Москва, 1966. 43 с.

14. Гальперин И.М. Правовые проблемы взаимодействия государственных органов и советской общественности в борьбе с пре-
ступностью (уголовно-правовое и уголовно-процессуальное исследование) : автореф. дис. … на соискание уч. степени д-ра юрид. наук. 
Москва, 1968. 250 c.

15. Кригер В.И. Предупреждение преступлений общественными мерами. Исследование деятельности товарищеских судов : авто-
реф. дис. … на соискание уч. степени канд. юрид. наук. Москва, 1970. 20 c.

16. Лиеде А.А. Общественное поручительство в уголовном судопроизводстве : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. 
юрид. наук. Ленинград. 1965. 39 с.

17. Павлов Н.Е. Вопросы теории и практики участия общественности в расследовании пре ступлений : атореф. дис. … на соискание 
уч. степени канд. юрид. наук. Москва, 1965. 19 с.

18. Сущук-Слюсаренко З.И. Теоретические и методические проблемы деятельности добровольных народных дружин и товарищес-
ких судов по предупреждению преступлений : автореф. дис. … на соискание уч. степени канд. юрид. наук. Харьков, 1975. 30 c.

19. Томин В.Т. Участие трудящихся в расследовании преступлений органами охраны общественного порядка : атореф. дис. на соис-
кание уч. степени канд. юрид. наук. М., 1965. 20 с.

20. Томин В.Т. Взаимодействие органов внутренних дел с населеним : : автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра юрид. наук. 
Москва, 1983 32 с.

21. Мороз Г. В. Правове регулювання участі громадськості в прийнятті рішень у галузі охорони довкілля : автореф. дис. … на здо-
буття наук ступеня канд. юрид. наук : 12.00.06. Київ, 2006. 19 с.

22. Мартиненко О.А. Злочини серед працівників ОВС України: їх детермінація та попередження : автореф. дис. … на здобуття наук 
ступеня д-ра юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2007. 32 с.

23. Литвинов О.М. Соціально-правовий механізм протидії злочинності в Україні (теоретичні та практичні засади) : автореф. дис. … на 
здобуття наук ступеня д-ра юрид. наук : 12.00.08. Дніпропетровськ, 2010. 41 с.

24. Уткин В.А. Правовые основы участия общественности и трудовых коллективов в предупреждении рецидива преступлений среди 
осужденных без лишения (ограничения) свободы и судимых : автореф. дис. … на соискание уч. степени д-ра юрид. наук : 12.00.08. 
Харьков, 1990. 42 с.

25. Білецький А.В. Участь громадськості у запобіганні корупційним злочинам в Україні : дис. … канд.. юрид. наук : 12.00.08 ; 
Нац. юр. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2018. 228 с. URL: http://criminology.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/Disertatsiya-
Biletskogo-A.V.pdf.

26. Шрамко С. С. Роль громадськості у запобіганні злочинності в Україні : автореф. дис. … на здобуття наук ступеня канд. юрид. наук : 
12.00.08. Харків, 2018. 20 с.

27. Кислий А.М. Теоретичні та організаційно-тактичні засади сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності (за матеріа-
лами МВС України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2011. 27 с.

28. Круглий В.М. Взаємодія оперативних підрозділів органів внутрішніх справ з громадянами та використання їх допомоги в опера-
тивно-розшуковій діяльності : автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 21.07.04. Київ, 2003. 20 с.

29. Отрудько В.І. Сприяння громадян підрозділам кримінальної поліції під час протидії злочинності : автореф. дис. … на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2019. 20 с.

30. Васьковская Е.В. Гласное содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность : дис. … канд. 
юрид. наук : 12.00.09 / Сибир. юр. ин-т МВД России. Красноярск, 2005. 179 с. URL: http://www.dslib.net/kriminal-process/glasnoe-sodejstvie-
grazhdan-organam-osuwestvljajuwim-operativno-rozysknuju.html (дата обращения: 21.03.2020).

31. Михайловская О.В. Организация гласного содействия граждан оперативным подразделениям органов внутренних дел : автореф 
дис. … на соискание уч. степени канд. юрид. наук : 12.00.09. Москва, 2009. 18 с.

32. Сыпачев А.Ю. Правовые и организационно-тактические основы гласного содействия граждан оперативным подразделениям 
органов внутренних дел : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 ; Тюмен. юрид. ин-т МВД России. Тюмень, 2009. 186 с. URL: http://www.dslib.
net/kriminal-process/pravovye-i-organizacionno-takticheskie-osnovy-glasnogo-sodejstvija-grazhdan.html (дата обращения: 21.03.2020).

33. Шахматов А.В. Правовое регулирование содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную дея-
тельность : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 ; Санкт-Петербургский ун-т МВД России. Санкт-Петербург, 1999. 230 с. URL:  
http://www.dslib.net/kriminal-process/pravovoe-regulirovanie-sodejstvija-grazhdan-organam-osuwestvljajuwim-operativno.html (дата обраще-
ния: 21.03.2020).



598

№ 1 2020
♦

УДК 343.9

СПІВВІДНОШЕННЯ НОРМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ 
УКРАЇНИ ДО СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ  
ПІД ЧАС СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ  

ЗА ВІДСУТНОСТІ ОБВИНУВАЧЕНОГО («IN ABSENTIA»)

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PROVISIONS OF THE CODE  
OF CRIMINAL PROCEDURE OF UKRAINE AND THE STANDARDS OF THE EUROPEAN 

COURT ON HUMAN RIGHTS DURING THE JUDICIAL INQUIRY OF THE CRIMINAL 
PROCEEDINGS IN THE ABSENCE OF THE ACCUSED (“IN ABSENTIA”)

Цибульник Г.І.,
аспірант кафедри кримінального процесу та криміналістики

Університету державної фіскальної служби України,
прокурор військової прокуратури

Центрального регіону України

Линник О.В.,
кандидат юридичних наук,

доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики
Університету державної фіскальної служби України

У статті здійснюється аналіз процедури судового розгляду кримінального провадження за відсутності обвинуваченого відповідно до 
норм Кримінального процесуального кодексу України та співвідношення зазначеного інституту із стандартами Європейського суду з прав 
людини. Значна увага приділяється наявній судовій практиці та проблемам, які виникають під час розгляду кримінального провадження 
в порядку «in absentia», тобто без участі обвинуваченого в суді, з урахуванням чого пропонується вдосконалення зазначеного інституту. 
Зазначений інститут є відносно новим для нашої правової системи та використовується фактично нещодавно. Наявна судова практика 
вказує на не типовість такого судового процесу та проблеми, з якими можливо зіткнутись під час застосування норм Кримінального про-
цесуального кодексу України. Оскільки останнім часом у суді широко застосовується рішення Європейського суду з прав людини для 
підкріплення позицій сторін або роз’яснення окремих положень законодавства, то важливо звернути на них особливу увагу. Зокрема, 
зазначені рішення допомагають визначити критерії, яким повинен відповідати судовий процес, та узагальнюють практику інших країн, у 
яких використовується інститут «in absentia», що, у свою чергу, у разі необхідності в майбутньому може стати зразком для законодавця 
з метою введення новел у чинне законодавство. Практика Європейського суду з прав людини показує найбільш поширенні помилки, які 
виникають під час застосування зазначеного інституту, та проблемні питання, що постають перед учасниками кримінального процесу 
під час розгляду провадження та винесення рішення по справі. Окрім того, у статті підкреслюється важливість основних принципів та 
елементів, які є ключовими та необхідними для здійснення судового розгляду кримінального провадження без обвинуваченого з метою 
запобігання порушенню прав і свобод останнього, забезпечення проведення справедливого судового процесу, винесення законного та 
вмотивованого рішення, а також звернуто увагу на необхідність удосконалити на законодавчому рівні деякі механізми функціонування 
інституту «in absentia».

Ключові слова: розгляд кримінального провадження, відсутність обвинуваченого, спеціальне судове провадження, практика Євро-
пейського суду з прав людини, «in absentia».

The article analyses the procedure of judicial inquiry of criminal proceedings in the absence of the accused in compliance with the Provisions 
of the Code of Criminal Procedure of Ukraine and the relationship between the specified Institute and the Standards of the European Court on 
Human Rights. Considerable attention is paid to the existing judicial practice and challenges that occur in the criminal proceedings in “absentia” 
without participation of the accused in the court, in view of this an improvement of the specified Institute is proposed. This institution is relatively 
new to our legal system and has been used in fact recently. The existing judicial practice indicates the non-typical nature of such a trial and the 
problems that may be encountered when applying the norms of the Code of Criminal Procedure of Ukraine. Since the court has recently applied 
the decision of the European Court of Human Rights to reinforce the parties’ positions or clarify certain provisions of the law, it is important to pay 
special attention to them. In particular, these decisions help to determine the criteria that the lawsuit must comply with and generalize the practice 
of other countries that use the “in absentia” institution, which in turn, if necessary, can become a model for the legislator in order to introduce 
novelties into the current legislation. The practice of the European Court of Human Rights shows the most common error in the application of 
this institution and the problematic issues that arise before the parties to the criminal proceedings in the consideration of the proceedings and 
in the determination of the case. Beyond that, the article stresses the importance of the basic principles and elements which are ess the answer 
necessary for the conduct of the criminal proceedings without the accused for the purpose of preventing the violation of the Right and Freedoms 
of the accused, ensuring a fair trial as well as presenting a lawful and reasoned decision. Attention was also drawn to the need to improve at the 
legislative level some mechanisms of functioning of the institute “in absentia”.

Key words: criminal proceedings, absence of the accused, special judicial proceedings, case law of the European Court of Human Rights, 
“in absentia”.

Постановка проблеми.  Сьогоднішні  зміни  в  соці-
ально-політичних  та  юридично-правових  умовах  життя 
України  створили  всі  умови  для  реформування  системи 
кримінальної юстиції у напрямі посилення  захисту прав 
і свобод людини відповідно до вимог європейських стан-
дартів. Зокрема, зазначені зміни стосуються забезпечення 
прав  учасників  кримінального  судочинства,  розширення 
змагальності  сторін,  прав  потерпілого,  незалежності 
в діяльності суду та ін.

Окрім  того,  7  жовтня  2014  р.  в  чинний  Криміналь-
ний процесуальний кодекс України (далі – КПК України) 

Законом України  «Про  внесення  змін  до Кримінального 
та Кримінального процесуального кодексів України щодо 
невідворотності покарань за окремі злочини проти основ 
національної безпеки, громадської безпеки та корупційні 
злочини» введено новий  інститут – здійснення спеціаль-
ного судового провадження за відсутності обвинуваченого 
(«in absentia») [1].

Зазначений інститут в Україні не є типовим і на прак-
тиці використовується не так часто, у зв’язку з чим вини-
кає потреба дослідити основні критерії та принципи такого 
судового  процесу,  оскільки  навіть  вітчизняні  науковці  
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не  часто  звертають  увагу  на  проблематику  судового  роз-
гляду без участі обвинуваченого в суді.

Стан опрацювання пов’язаний із дослідженням прак-
тичної частини реалізації інституту «in absentia» у вигляді 
наявної судової практики, зокрема рішень Європейського 
суду з прав людини та законодавчих актів.

Метою статті є аналіз норм Кримінального процесу-
ального кодексу України та їхнє співвідношення з практи-
кою Європейського суду з прав людини щодо здійснення 
спеціального судового провадження  за відсутності обви-
нуваченого («in absentia»); встановити основні проблеми, 
які виникають на практиці, та звернути увагу на необхід-
ність  усунення  певних  недоліків  із  метою  забезпечення 
справедливого та законного судового розгляду.

Виклад основного матеріалу. Перша спроба розгляду 
кримінального  провадження  в  суді  без  обвинуваченого 
закріплена у КПК України 1960 р., де в ч. 1 ст. 262 перед-
бачено можливість розгляду справи за відсутності підсуд-
ного, якщо останній перебував за межами України та ухи-
лявся від явки до суду [2].

Проте чинний КПК України більш детально розкриває 
інститут заочного рішення, незважаючи на те, що на прак-
тиці в суддів, прокурорів і захисників виникають і надалі 
питання відповідності зазначених норм вимогам Європей-
ського суду з прав людини.

Наприклад,  у  рішенні  від  24  травня  2007  р.  в  справі  
«Да  Лус  Домінгеш  Ферейра  проти  Бельгії»  №  50049/99  
Європейський суд із прав людини підтверджує можливість 
здійснення  судового  провадження  за  відсутності  обви-
нуваченого  та  висловлює  позицію,  що  судове  засідання 
за  відсутності  обвинуваченого  саме  собою не  суперечить 
вимогам  ст.  6 Конвенції  про  захист прав  людини й  осно-
воположних  свобод,  якщо  обвинувачений  згодом  зможе 
домогтися  ухвалення  нового  судового  рішення  за  його 
участі, в якому б містилась оцінка обґрунтованості висуну-
тих проти нього обвинувачень за фактичними та юридич-
ними обставинами справи [3].

Згідно  з  ч.  3  ст.  323  КПК  України,  судовий  розгляд 
у  кримінальному  провадженні  щодо  злочинів,  зазначе-
них у ч. 2 ст. 297-1 цього Кодексу, може здійснюватися за 
відсутності  обвинуваченого  (in  absentia),  крім  неповно-
літнього, який переховується від органів слідства та суду 
з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спе-
ціальне судове провадження) та оголошений у міждержав-
ний та/або міжнародний розшук [4].

За  наявності  таких  обставин  за  клопотанням  про-
курора,  до  якого  додаються  матеріали  про  те,  що  обви-
нувачений  знав  або  повинен  був  знати  про  розпочате 
кримінальне  провадження,  суд  постановляє  ухвалу  про 
здійснення спеціального судового провадження стосовно 
такого обвинуваченого.

На  цьому  етапі  судового  провадження  виникає 
питання, яким саме повинно бути клопотання прокурора, 
та у разі  задоволення його судом – яким саме критеріям 
повинен  відповідати подальший  судовий  розгляд. Чинне 
кримінально-процесуальне  законодавство  не  передбачає 
чітких умов, яких прокурор повинен дотримуватись у сво-
єму клопотанні та на які суд повинен звернути увагу.

Проте  на  практиці  можна  застосувати  міжна-
родні  стандарти,  зокрема,  відповідно  до  Рекомендацій  
№ 6 R (87) 18 Комітету Міністрів Ради Європи державам-
членам  «Щодо  спрощення  кримінального  судочинства» 
зазначено, що держави-члени повинні розглянути питання 
про  надання  судам  першої  інстанції  можливості  розгля-
дати справи і приймати в них рішення за відсутності обви-
нуваченого  за  умови,  що  обвинувачений  був  проінфор-
мований належним чином про дату слухання та про своє 
право на законне представництво в суді [5].

Окрім того, у п. 1-9 Резолюції (75) 11 Комітету Міні-
стрів  Ради  Європи  «Про  критерії,  які  регламентують 
розгляд,  що  проводиться  у  відсутність  обвинуваченого» 

зазначено,  що  розгляд  може  бути  проведений  за  відсут-
ності обвинуваченого:

‒  за умови своєчасного повідомлення особи про про-
ведення розгляду  та надання йому достатнього  часу для 
підготовки  захисту;  наявності  підтвердження  про  фак-
тичне отримання такого повідомлення;

‒  за умови проведення розгляду в загальному порядку 
і надання захисту права втручатися в цей процес;

‒  за  умови  забезпечення  надання  особі  судового 
рішення,  прийнятого  за  наслідками  розгляду,  і  обчис-
лення термінів на оскарження з моменту вручення такого 
рішення;

‒  за  умови  надання  особі  права  на  оскарження 
судового  рішення  за  умови  забезпечення  права  особи 
на  повторне  проведення  розгляду  в  загальному  порядку, 
якщо його відсутність була  викликана наявністю поваж-
них причин, про які він не міг повідомити уповноважені 
органи [6].

На  перший  погляд  зазначені  рекомендації  не  супер-
ечать  нормам  чинного  КПК  України,  проте  на  практиці 
наявні  певні  суперечності  та  проблеми,  які  виникають 
через прогалини в законодавстві або політичну ситуацію 
в країні, що звичайно становить перепони для подальшого 
судового розгляду без обвинуваченого в суді.

Зокрема, у ст. 5 Закону України «Про здійснення пра-
восуддя та кримінального провадження у зв’язку з прове-
денням антитерористичної операції» від 12 серпня 2014 р. 
встановлено, що ухилення від явки на судовий виклик суду 
(неприбуття на виклик без поважної причини більш як два 
рази) обвинуваченим, який перебуває в районі проведення 
антитерористичної операції, та оголошення його у розшук 
є  підставою  для  здійснення  спеціального  судового  про-
вадження в порядку, передбаченому КПК України, з осо-
бливостями,  встановленими  цим  Законом.  Вимога  про 
оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не 
поширюється на випадки, якщо вирішується питання про 
застосування стосовно цих осіб спеціального криміналь-
ного провадження [7].

Аналогічне  зазначеному  положення  міститься 
в ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і сво-
бод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій 
території України» щодо осіб, які перебувають на тимча-
сово окупованій території України [8].

Тобто прокурор, подаючи до суду клопотання про здій-
снення спеціального судового розгляду, повинен довести 
те,  що  обвинуваченому  відомо  про  кримінальне  про-
вадження щодо  нього,  факти  ухилення  від  явки  до  суду 
та  у  разі  знаходження  останнього  в  районі  проведення 
антитерористичної операції – його місцезнаходження.

Відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК України особа викли-
кається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шля-
хом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, 
електронною  поштою  чи  факсимільним  зв’язком,  здій-
снення виклику по телефону або телеграмою.

Згідно із ст. 136 КПК України, належним підтверджен-
ням  отримання  особою  повістки  про  виклик  або  озна-
йомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про 
отримання повістки, зокрема на поштовому повідомленні, 
відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які 
підтверджують факт вручення особі повістки про виклик 
або ознайомлення з її змістом.

Проте підтвердження отримання обвинуваченим судо-
вої повістки, які проживають на території тимчасово оку-
пованої Автономної Республіки Крим, ускладнено та від-
повідно  до  судової  практики Європейського  суду  з  прав 
людини досить суперечливо.

Як  убачається  з  повідомлення  на  офіційному  вебсайті 
Генеральної  дирекції  Українського  державного  підпри-
ємства  поштового  зв’язку  «Укрпошта»  (http://ukrposhta.ua/ 
do-uvagi-kliyentiv-8)  від  21  травня  2014  р.,  починаючи 
з 27 березня 2014 р. поштові відправлення, які направлені 
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УДППЗ  «Укрпошта»  з  материкової  частини  України,  не 
приймаються  поштою  Автономною  Республікою  Крим 
та м. Севастополя та повертаються у зворотному напрямку. 
Враховуючи ситуацію, що склалася, Укрпоштою призупи-
нено  приймання  поштових  відправлень  у  напрямку  пів-
острова Крим [9].

Відповідно до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КК України, повістки 
про виклик обвинуваченого у разі здійснення спеціального 
судового провадження надсилаються за останнім відомим 
місцем його проживання чи перебування, а процесуальні 
документи,  що  підлягають  врученню  обвинуваченому, 
надсилаються захиснику. Інформація про такі документи 
та  повістки  про  виклик  обвинуваченого  обов’язково 
публікуються  в  засобах масової  інформації  загальнодер-
жавної  сфери  розповсюдження  згідно  з  положеннями 
ст.  297-5  цього  Кодексу.  З  моменту  опублікування  пові-
стки про  виклик  у  засобах масової  інформації  загально-
державної сфери розповсюдження обвинувачений вважа-
ється належним чином ознайомленим з її змістом.

Відповідно  до  розпорядження  Кабінету  Міністрів 
України  від  6  листопада  2019  р. №  1033-р  «Про  друко-
ваний засіб масової  інформації загальнодержавної сфери 
розповсюдження, в якому у 2020 р. розміщуються повістки 
про виклик підозрюваного, обвинуваченого та інформація 
про процесуальні документи» таким виданням визначено 
газету «Урядовий кур’єр» [10].

Проте  вищезазначена  норма  КПК  України  не  перед-
бачає  доведення  прокурором  факту  ознайомлення  обви-
нуваченим з інформацією про виклик до суду через засоби 
масової  інформації,  а  встановлює  вимогу  необхідності 
розміщення інформації, визначає критерії для такого опу-
блікування та констатує, що моментом обізнаності є саме 
розміщення інформації про виклик.

Практика Європейського суду з прав людини неодно-
разово  підкреслювала  важливість  доведення  обізнаності 
обвинуваченого щодо судового розгляду справи стосовно 
останнього, яка дещо різниться з вимогами КПК України.

Наприклад, у справі «Сейдович проти Італії» суд роз-
глядав  питання  в  тому,  чи  можна  вважати,  що  заявник 
заявника (тобто обвинувачений у кримінальному процесі) 
за відсутності офіційного повідомлення був у курсі кримі-
нального провадження та майбутнього судового розгляду 
настільки,  щоб  мати  можливість  прийняти  рішення  про 
присутність  або  свою  відсутність  у  судовому  засіданні, 
щоб постати перед  судом  із метою реалізувати право на 
захист або ж ухилитися від правосуддя [11].

У цій справі суду не було продемонстровано, що заявник 
був достатньою мірою проінформований про притягнення 
його  до  кримінальної  відповідальності  та  про пред’явлені 
йому обвинувачення. З цих підстав не можна робити висно-
вок, що він намагався ухилитися  від  суду чи недвозначно 
відмовився від свого права прибути в судове засідання.

Окрім того, Європейський суд із прав людини неодно-
разово підкреслював важливість участі захисника обвину-
ваченого у процесі, його присутність та активну роль, що, 
безумовно, є підтвердженням закріплення гарантій щодо 
захисту особи та рівності сторін у процесі.

Наприклад,  відповідно  до  ч.  3  ст.  323  КПК  України 
участь  захисника  у  спеціальному  судовому  провадженні 
є обов’язковою. У постанові Верховного Суду колегії суд-
дів Другої судової палати Касаційного кримінального суду 
від 13 червня 2019 № 607/9498/16-к підкреслюється необ-
хідність активної участі захисника в процесі, який розпо-
чався в порядку спеціального судового розгляду [12].

У  цій  справі  на  вирок  суду  першої  інстанції 
та  ухвалу  апеляційного  суду  захисником  подано  каса-
ційну скаргу,  зокрема,  з  тих підстав, що судом першої 
інстанції не було встановлено особу адвоката, який брав 
участь  у  суді  першої  інстанції,  а  в  матеріалах  справи 
відсутні його повноваження і згода засудженого на його 
захист  саме  цим  захисником.  Одночасно  під  час  роз-
гляду справи мала місце формальна присутність захис-
ника в судовому засіданні, який фактично погоджувався 
зі стороною обвинувачення.

Водночас  суд,  задовольняючи  зазначену  касаційну 
скаргу та скасовуючи вирок і ухвалу судів, послався на те, 
що  процедури  «in  absentia»  в  будь-якому  разі  припуска-
ють деякий відступ від  загальних правил кримінального 
процесу. Відповідно  до матеріалів  справи,  а  саме  звуко-
записів судових засідань встановлено, що захисник лише 
формально був присутній у судових засіданнях, тобто не 
заявляв жодних заяв чи клопотань спрямованих на захист 
обвинуваченого, погоджувався зі всіма клопотаннями сто-
рони обвинувачення, у зв’язку з чим судовий розгляд був 
неповним,  однобічним  та  упередженим, що призвело до 
порушення принципу змагальності.

Окрім  того,  захисник  жодного  разу  не  зустрічався 
з  обвинуваченим  протягом  досудового  слідства  та  судо-
вого розгляду справи, не узгоджував із ним лінію захисту 
від обвинувачення, не вживав жодних заходів, спрямова-
них на захист обвинуваченого, не заявляв жодного клопо-
тання під час досудового та судового слідства, фактично 
не  здійснював  захист  від  обвинувачення  за  вчинення, 
зокрема особливо тяжкого злочину.

Враховуючи вищевикладені доводи, суд дійшов висно-
вку про порушення кримінального процесуального закону, 
порушення права на  захист, що перешкодило  суду  ухва-
лити законне і обґрунтоване судове рішення.

Також у справі Ріццотто проти Італії (заява № 20983/12) 
підкреслено важливість оскаржити рішення суду. Справа 
стосувалася  законності  наказу  про  досудове  ув’язнення 
та процесуальних гарантій щодо права на перегляд закон-
ності тримання під вартою без зволікань [13].

Суд встановив, що пан Ріццоттто ніколи не мав можли-
вості особисто підкріпити заяву про звільнення, оскільки 
аналогічна заява вже була подана без його відома офіційно 
призначеним  адвокатом,  а  також  наголосив,  що  право 
затриманого  на  слухання  виникає  безпосередньо  з  Кон-
венції  та  не  може  бути  обумовлене  особливим  запитом 
затриманого.

Висновки. Отже,  чинний  КПК  України  практично 
відповідає основним принципам  і вимогам, які  склались 
у судовій практиці Європейського суду з прав людини.

Необхідно встановити вимоги, які б відповідали кло-
потанню  прокурора  про  здійснення  процесу  без  обви-
нуваченого,  оскільки  рішення  суду  у  разі  задоволення 
такого клопотання чи відмови також повинно бути закон-
ним,  обґрунтованим  і  вмотивованим,  оскільки  зазначене 
рішення  стане  основою  для  подальшого  судового  роз-
гляду.

Окрім  того,  виникає  необхідність  більш  детально 
закріпити  момент  ознайомлення  обвинуваченого  про 
судовий процес щодо останнього з метою розгляду справи 
«in  absentia»,  щоб  не  виникало  питань  невідповідності 
європейським  стандартам  і  запобігання  в  майбутньому 
звернень до Європейського суду з прав людини в частині 
не повідомлення та не ознайомлення про розгляд кримі-
нального провадження.
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ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ, УЧИНЕНИХ ЗАСУДЖЕНИМИ  
В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ, ТА ВІДПОВІДНИЙ АЛГОРИТМ ДІЙ СЛІДЧОГО

THE INITIAL STAGE OF THE INVESTIGATION OF KILLINGS COMMITTED  
BY CONVICTS IN DETENTION FACILITIES AND THE CORRESPONDING ALGORITHM 

OF ACTIONS BY INVESTIGATORS

Шеленіна К.Г.,
ад’юнкт

Харківського національного університету внутрішніх справ

У сучасних умовах докорінного реформування кримінального процесу України значної трансформації набуває діяльність органів 
досудового розслідування. Таке реформування кримінального процесу зумовлює внесення змін щодо окремих положень чинного зако-
нодавства, які прослідковуються в порядку проведення слідчих (розшукових) та інших дій, призначення експертиз, залучення експертів 
та спеціалістів; розширення повноважень осіб – учасників кримінального провадження; часткову видозміну заходів забезпечення кримі-
нального провадження тощо. Значне місце в періодизації процесу розслідування цілком справедливо належить початковому етапу, адже 
від того, наскільки якісно буде організована робота з розслідування кримінального правопорушення в цей період, від правильного вибору 
напряму розслідування, криміналістичних і процесуальних засобів і методів, виконання потрібних слідчих (розшукових) дій залежить, 
зокрема, і збір доказової бази (слідів) тощо. Від цієї організаційної роботи буде залежати і кінцевий результат досудового розслідування 
злочину. Тому що помилки на початковому етапі, такі як неправильна оцінка слідчої ситуації, неуважність правоохоронних органів, екс-
пертів, спеціалістів щодо збору доказової бази, можуть привезти до негативного результату розслідування кримінального провадження, 
а надалі – і судового розгляду. Тобто початковий етап розслідування посідає важливе місце в діяльності слідчого. Його фундаментальні 
основи допомагають встановити об’єктивну істину у кримінальному провадженні, виявити та зібрати велику кількість доказів. У резуль-
таті цього відбувається висування версій, визначаються завдання розслідування, приймаються певні рішення та забезпечується їхнє 
виконання. Зрозуміло, що під час виконання цих завдань, які можуть певною мірою коригуватись під час розслідування, слідчий може 
прогнозувати процес розслідування кримінального провадження загалом. 

Ці обставини створюють нову координацію порядку розгляду кримінального провадження, чим зумовлюють необхідність доповнення 
такої наукової категорії, як криміналістична методика, що й зумовлює актуальність поставленого питання.

Ключові слова: початковий етап розслідування, особа злочинця, вбивство, місця позбавлення волі, кримінальне правопорушення.

In the current conditions of radical reform of the criminal process of Ukraine significant transformation is becoming the activity of pre-trial 
investigation bodies. Such reform of the criminal process causes changes to be made to certain provisions of the current legislation, which are 
followed in the procedure of investigative (investigative) and other actions, appointment of expertise, involvement of experts and specialists; 
the extension of the powers of persons involved in criminal proceedings; partial modification of measures to ensure criminal proceedings, etc. 
Significant place in the periodization of the investigation process quite rightly belongs to the initial stage, because the quality of work will be 
organized to investigate a criminal offense during this period, the correct choice of the direction of investigation, forensic and procedural tools and 
methods, the implementation of the necessary investigative (investigative) actions, including the collection of evidence (traces), etc. The outcome 
of the pretrial investigation of the crime will also depend on this organizational work. Because, mistakes at the initial stage, such as incorrect 
assessment of the investigative situation, the inattention of law enforcement agencies, experts, specialists in the collection of evidence base can 
lead to a negative result of the investigation of criminal proceedings, and in the future, the trial. That is, the initial stage of the investigation plays 
an important role in the investigator’s activities. Its fundamental fundamentals help to establish objective truth in criminal proceedings, to identify 
and gather a large amount of evidence. As a result, there is a release of versions, the tasks of the investigation are determined, certain decisions 
are made and their execution is ensured. It is clear that in the performance of these tasks, which may to some extent be corrected in the course 
of the investigation, the investigator can anticipate the process of investigation of criminal proceedings as a whole.

These circumstances create a new co-ordination of the criminal proceedings procedure, which necessitates the addition of such a scientific 
category as the forensic methodology, which determines the urgency of the question.

Key words: initial stage of investigation, identity of the offender, murder, places of imprisonment, criminal offense.

Постановка проблеми. Початковий етап розслідування 
вбивства, вчиненого засудженим в місцях позбавлення волі, 
має досить суттєвий характер. Необхідність правильно про-
вести певні слідчі (розшукові) дії на початку розслідування 
буде  сприяти  повному  отриманню  інформації  з  приводу 
вчиненого  злочину,  будуванню  конкретної  слідчої  версії, 
визначенню підозрюваних, а надалі – і формуванню доказо-
вої бази, яка свідчитиме про винність у вчиненні вбивства 
особи, яка саме притягається як обвинувачена особа.

Враховуючи  специфіку  початкового  етапу  розсліду-
вання  вбивств,  учинених  засудженими  в  місцях  позбав-
лення волі, що, безсумнівно, посідає важливе місце щодо 
його дослідження та аналізу. Кінцевим результатом є роз-
роблення  методичних  рекомендацій щодо  розслідування 
правоохоронними  органами  кримінальних  правопору-
шень зазначеної категорії вбивств. 

Стаття присвячена  саме початковому етапу розсліду-
вання  вбивств,  учинених  засудженими  в  місцях  позбав-
лення  волі,  чим  виокремлює  цю  категорію  злочинів  із 
загальної структури вбивств.

Стан дослідження проблеми.  Нині  низка  вчених-
юристів  досліджувала  початковий  етап  розслідування 

злочинів. Серед них є такі: Г.В. Москаленко, І.М. Лузгін, 
Р.С. Бєлкін, М.Г. Шурухнов, А.Ф. Волобуєв, В.К. Гавло, 
Л.Я.  Драпкін,  В.І.  Лунгу,  В.О.  Малярова,  І.І.  Когутич, 
О.В.  Шмонін  та  інші.  Вченими  досить  обширно  було 
досліджено  питання  щодо  початкового  етапу  розсліду-
вання  окремих  видів  злочинів.  Результатом  цього  є  роз-
роблення обґрунтованих рекомендацій щодо початкового 
етапу  розслідування  окремих  видів  злочинів.  Але  досі 
залишається  недослідженим  питання,  що  стосуються 
початкового етапу розслідування вбивств, учинених засу-
дженими в місцях позбавлення волі. На усунення цієї про-
галини й спрямована стаття. 

Мета дослідження  полягає,  беручи  до  уваги  позиції 
окремих  авторів,  у  розкритті  особливостей  початкового 
етапу  розслідування  вбивств,  учинених  засудженими 
в місцях позбавлення волі. 

Завдання дослідження спрямоване на дослідження сут-
ності  та  змісту  початкового  етапу  розслідування  вбивств, 
вчинених засудженими в місцях позбавлення волі,  а також 
аналіз проведення конкретних слідчих (розшукових) дій.

Наукова новизна дослідження.  В  Україні  дотепер 
не  було  досліджено  початкового  етапу  розслідування 
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вбивств,  учинених  засудженими  в  місцях  позбавлення 
волі. У статті на основі положень теорії криміналістики, 
узагальнюючи кримінальні провадження вбивств, учине-
них засудженими в місцях позбавлення волі, враховуючи 
досвід  слідчого  апарату  визначено  початковий  етап  роз-
слідування вбивств зазначеної категорії, досліджено його 
сутність і зміст. 

Виклад основного матеріалу.  Важлива  роль  зазна-
ченого періоду  в  діяльності  слідчого  зумовлює до нього 
увагу з боку науковців. Етапність розслідування злочинів 
є тим питанням, яке зумовлює чимало дискусій і супере-
чок у криміналістичній науці, у різний час криміналісти 
розробили  чимало  концепцій  і  щодо  визначення  самого 
поняття  «етап  розслідування»,  і  щодо  їхньої  кількості, 
змісту та меж.

Г.В.  Москаленко,  обґрунтовуючи  важливість  поділу 
процесу  розслідування  на  етапи,  слушно  вказує  на  його 
суттєве методичне значення, бо кожен етап має певну спе-
цифіку  в  обсязі  та  методах  цієї  криміналістичної  діяль-
ності. Тому для більш вдалого розслідування злочину всі 
дії  слідчого  розробляються  за  методикою,  зважаючи  на 
особливості етапів [1, с. 379]. 

Р.С. Бєлкін зазначав, що етап розслідування – це час-
тина  процесу  розслідування,  під  час  якого  вирішуються 
певні  завдання  [2,  с.  271].  Учений  надав  досить  вузьке 
поняття,  де  розділив  етапи  розслідування  на  частини 
та узагальнив завдання, які необхідно виконати в певній 
частині процесу розслідування.

А.Ф. Волобуєв вважає, що етап розслідування є певним 
проміжним пунктом у процесі розслідування злочину, що 
характеризує стан слідства з погляду повноти вирішення 
його завдань і визначається прийнятими процесуальними 
рішеннями з кримінального провадження [3, с. 14]. 

На думку В.К. Гавло, етап розслідування являє собою 
просторово-часовий  відрізок,  що  об’єктивно  фіксується 
в  загальній  системі  розслідування,  яка  характеризується 
настанням  якісно  визначених  змін,  пов’язаних  зі  вста-
новленням  (не  встановленням)  обставин  предмета  дока-
зування  в  результаті  здійснення  слідчих  та  інших  дій, 
об’єднаних  єдністю  завдань  і  ситуацій  розслідування 
[4,  с.  8]. Вчений намагається встановити конкретні межі 
переходу від одного етапу розслідування до іншого, як-от 
певні зміни в загальній системі розслідування, що зумов-
лені провадженням окремих слідчих (розшукових), неглас-
них слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій із 
метою встановлення всіх обставин, що підлягають доказу-
ванню в кримінальному провадженні (час, місце, обраний 
спосіб вчинення злочину, мотив, мета, форма вини тощо). 
Допускається  можливість  часткового  встановлення  вка-
заних обставин, що також залишає за собою якісні зміни 
у кримінальному провадженні у  вигляді прийняття  слід-
чим органу досудового розслідування відповідних проце-
суальних рішень, що не забезпечили настання очікуваного 
результату.

Правильною, на нашу думку, є позиція Л.Я. Драпкіна, 
який зазначає, що етапи розслідування злочинів треба роз-
глядати не як прості часові відрізки, що послідовно зміню-
ють одне одного (хоча ця формально-логічна ознака також 
наявна), а як підсистему слідчих, оперативно-розшукових 
та інших дій, що поєднані на підставі єдності завдань, що 
вирішуються за  їхньою допомогою та зумовлені стійкою 
повторюваністю типових слідчих ситуацій [5, с. 8]. 

Одна  з  перших  найпоширеніших  позицій  стосовно 
кількості і змісту етапів розслідування була запропонована 
Р.С. Бєлкіним. Учений поділив розслідування злочинів на 
два етапи: початковий і наступний. Для кожного з цих ета-
пів характерні свої специфічні завдання, які можна вирі-
шити за допомогою особливих слідчих дій і оперативно-
розшукових заходів [6, с. 238].

Деякі вчені-криміналісти виділяють третій етап досу-
дового  розслідування,  обґрунтовуючи  це  тим,  що  така 

періодизація  відповідає  структурі  будь-якої  людської 
діяльності,  а  сукупність  указаних  етапів  створює  єди-
ний послідовний процес діяльності. Отже, виокремлення 
початкового,  наступного  й  заключного  етапів  розсліду-
вання має міцне філософське підґрунтя. Як бачимо, уні-
версальна періодизація розслідування суттєво впливає на 
побудову окремих криміналістичних методик, їхню струк-
туру [7, с. 69; 5, с. 8–11; 8, с. 306].

Сьогодні щодо питання поділу процесу розслідування 
на  етапи,  найпоширеніші  дві  позиції,  за  якими  науковці 
виділяють  два  (початковий  і  наступний)  або  три  (почат-
ковий, наступний, заключний) етапи, хоча жодна з них не 
отримала загальновизнаної підтримки. Питання досі зали-
шається актуальним і дискусійним. 

Наприклад,  В.О. Малярова,  визначаючи  зміст  і  межі 
етапів  розслідування  злочину,  зазначає,  що  початко-
вий  етап  починається  з  моменту  внесення  відомостей 
про  подію  до  Єдиного  реєстру  досудових  розслідувань 
і  закінчується  винесенням  письмового  повідомлення 
про підозру, що робиться  за наявності  достатніх доказів 
(п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України) [9]. 

І.І.  Когутич,  описуючи  етапізацію  процесу  розсліду-
вання  злочинів  (зокрема,  вбивств),  зауважує  наявність 
трьох етапів, а саме: 1) початкового – період проведення 
слідчих (розшукових) дій (гласних і негласних), часовому 
чиннику  яких  властива  так  звана  невідкладність.  Поча-
ток цього етапу збігається, на думку вченого, з початком 
досудового розслідування,  визначеним ч. 1  ст.  214 КПК, 
а  завершується  виконанням  завдань,  зумовлених  цим 
етапом;  2)  наступного  (подальшого)  етапу  –  період про-
вадження  всіх  інших  слідчих  (розшукових)  дій,  скеро-
ваних  на  ґрунтовне  і  системне  збирання  й  дослідження 
доказів у провадженні; 3) завершального етапу – заключ-
ний період  розслідування, що  розпочинається моментом 
прийняття слідчим (прокурором) рішення про закінчення 
розслідування  і  завершується  прийняттям  уповноваже-
ною особою одного  з процесуальних рішень, передбаче-
них ст. 283 КПК України [10, с. 235–236]. Як бачимо, різні 
підходи  до  періодизації  процесу  розслідування  злочинів 
породжують наявність не лише різних позицій до тракту-
вання поняття «етап розслідування», а й зумовлюють чис-
ленні розбіжності в підходах до меж цих етапів.

Досліджуючи  межі  початкового  етапу,  зокрема  його 
початок,  вважаємо  недоцільним  ототожнювати  його 
з початком досудового розслідування як стадії криміналь-
ного провадження, що відповідно до п. 5 ч. 1. ст. 3 КПК 
України починається з моменту внесення відомостей про 
кримінальне  правопорушення  до  ЄРДР.  На  нашу  думку, 
початковий  етап  проведення  слідчих  (розшукових)  дій 
починається раніше, ніж внесення кримінального право-
порушення до ЄРДР. Тобто вчиняється злочин, після чого 
повідомляють органи Національної поліції про вчинення 
кримінального  правопорушення  –  у  нашому  випадку 
вбивства.  Слідчо-оперативна  група  виїжджає  на  місце 
скоєння злочину, де проводить інформаційно-пізнавальну 
діяльність.  Тобто  слідчий  проводить  огляд  місця  події, 
огляд трупу, збирання речових доказів, опитування свідків 
та/або очевидців тощо. 

Початкові слідчі дії завжди здійснюються невідкладно, 
в  кожному  разі,  коли  з  первинною  інформацією  досто-
вірно  вбачаються  ознаки  складу  злочину,  порушується 
кримінальне  провадження  і  негайно  проводяться  слідчі 
дії. Невідкладні слідчі дії проводяться в короткий, обме-
жений термін. Цей термін для різних злочинів неоднако-
вий, він коливається від декількох годин до декількох діб. 
Первинні  слідчі  дії  повинні  проводитися  безперервно, 
за  винятком,  коли  для  проведення  окремих  слідчих  дій 
повинні наступити певні умови (наступ ранку, закінчення 
дощу тощо). Такий підхід підтверджується нормами чин-
ного КПК України, а саме: ч. 3 ст. 214, ст. 208, ч. 7 ст. 223, 
ст. 236.
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О.В.  Шмонін  поряд  із  початковим,  наступним 
і  заключним  пропонує  виокремлювати  попередній,  так 
званий  нульовий  етап  розслідування,  аргументуючи  це 
значимістю  дослідчої  перевірки,  оскільки  вона  створює 
фундамент  для  успішного  й  ефективного  розслідування 
[11, с. 109–110]. 

Натомість  Є.П.  Іщенко,  виділяючи  наявність  попе-
реднього  етапу,  зазначає,  що  попередню  перевірку,  яку 
проводять  до  порушення  кримінального  провадження, 
не  можна  вважати  самостійним  етапом  розслідування, 
оскільки слідства як такого не було, процесуальні засоби 
виявлення обставин події не використовувалися. На його 
думку,  така  перевірка  повинна  розглядатися  лише  як 
підготовча  стадія  до  початку  досудового  розслідування 
[4, с. 304]. 

Вважаємо  це  питання  дискусійним,  адже,  з  одного 
боку, перевірочна діяльність органу Національної поліції 
до початку кримінального провадження не входить до ста-
дії досудового розслідування, а отже – і самостійним ета-
пом не може бути (прикладом може слугувати звернення 
громадянина  до  дільничного  про  порушення  його  прав. 
Під час перевірки не  встановлено  складу кримінального 
правопорушення.  Отже,  початкового  етапу  досудового 
розслідування не вбачається). З  іншого боку, якщо ж під 
час  проведення  перевірки  все  ж  таки  буде  встановлено 
склад  злочину,  то  в  такому  випадку  теоретично  можна 
виділити попередній  (перевірочний,  нульовий)  етап  роз-
слідування. 

Сьогодні  немає  чіткого  встановлення  кількості  етапів 
досудового  розслідування.  На  цю  тему  досі  проводяться 
дискусії.  На  нашу  думку,  доцільно  виділити  як  підетап 
початкової  стадії  досудового розслідування – це дослідчу 
перевірку,  на  якому  відбуваються  збір  та  аналіз  матеріа-
лів про подію, оскільки відповідні дії та завдання повною 
мірою охоплює початковий етап розслідування, криміналіс-
тичні межі якого, як уже зазначалось, можуть дещо вихо-
дити  за  процесуальні.  Тим  паче,  якщо  виділяти  окремим 
етапом дослідчу перевірку, то буде відбуватись повторність 
дій і зміщення етапів початкового розслідування.

Криміналістичний  розподіл  процесу  розслідування 
на  етапи  відображає  процес  накопичення  інформації, 
в  результаті  чого  відбувається  зміна  умов  провадження 
попереднього розслідування. З моменту отримання пові-
домлення  про  злочин,  починається  процес  накопичення 
інформації,  набуваючи  доказового  значення.  Після  того, 
як  цієї  інформації  стає  досить  для  викриття  злочинця, 
слідчий  виносить  повідомлення  про  підозру  у  вчиненні 
конкретного злочину цією особою.

Отже, можна  зробити  висновок про  те, що початковий 
етап  розслідування  закінчується  з  моменту  накопичення 
достатньої доказової бази для пред’явлення обвинувачення.

Розмежовуючи  етапи  розслідування,  О.Г.  Філіпов 
зазначав, що початковий і подальший етапи розслідування 
відрізняються одне від одного не тільки  завданнями, що 
стоять  перед  слідчим,  але  й  їхньою  інтенсивністю.  На 
початковому етапі слідчий зазвичай працює в дуже напру-
женому ритмі, характерному для розслідування злочинів 
по «гарячих слідах», без письмового плану, оскільки для 
його складання немає часу. На подальшому етапі роботи 
темп  слідчого  дещо  зменшується.  Межею  між  початко-
вим  і  подальшим  етапами  часто  стає момент,  коли  слід-
чий,  виконавши  невідкладні  слідчі  дії  та  зібравши  зна-
чний  доказовий  матеріал,  приступає  до  його  аналізу 
й  складання розгорнутого плану розслідування  із прова-
дження. Але ця межа  є  умовною, початковий  етап може 
закінчитися, наприклад, після затримання підозрюваного, 
отримання  якого-небудь  важливого  доказу,  що  визначає 
подальший напрям розслідування тощо [12, с. 511]. Слуш-
ною  є  і  позиція  Р.С.  Бєлкіна,  який  зазначає,  що  момент 
закінчення  початкового  етапу  розслідування  «не  можна 
зафіксувати в  загальному вигляді, пов’язавши його кате-

горично з яким-небудь певним процесуальним рішенням 
у  справі. Він може  завершитися  з накопиченням достат-
ньої для пред’явлення обвинувачення доказової інформа-
ції,  однак  може  закінчитися  і  раніше,  коли  характерний 
для цього етапу прискорений темп дій буде з якихось при-
чин втрачений» [2, с. 409].

Немає  одностайності  у  криміналістичній  літературі 
щодо того, де проходить межа між початковим  і наступ-
ним (подальшим) етапом розслідування. 

Проаналізувавши  різні  підходи  криміналістів,  вва-
жаємо,  що  відмежування  меж  між  етапами  не  можна 
пов’язувати з конкретною процесуальною дією. Залежно 
від виду злочину, ситуації, в якій було вчинено це кримі-
нальне  правопорушення,  враховуючи  його  особливості, 
слідчий  ставить  перед  собою  певні  завдання  на  почат-
ковому  етапі  розслідування,  вони  не  завжди  збігаються. 
Також для вирішення конкретних завдань на початковому 
етапі розслідування може виникнути несприятлива слідча 
ситуація,  що  зумовлює  перенесення  цього  завдання  на 
наступний етап розслідування. 

Отже,  найбільш  прийнятною  уявляється  двохетапна 
структура  процесу  досудового  розслідування  вбивств, 
учинених  засудженими  в  місцях  позбавлення  волі. 
У зв’язку з цим слід підкреслити змістовні та часові межі 
цих етапів розслідування: 1) початковий (розпочинається 
з  моменту  внесення  уповноваженою  особою  відомостей 
про  вчинення  злочинів  до  ЄРДР  до  повідомлення  особі 
про  підозру),  але  перед  внесенням  відомостей  до  ЄРДР 
необхідне  проведення  інформаційно-пізнавальної  діяль-
ності  слідчого,  прокурора,  оперативних  співробітників 
(огляд місця події, огляд трупа, опитування очевидців чи 
свідків,  збір  матеріальних  доказів  тощо),  цю  діяльність 
співробітників необхідно виділити як підетап початкової 
стадії  розслідування  –  дослідча  перевірка;  2)  наступний 
(розпочинається з прийняття обґрунтованого процесуаль-
ного  рішення  у  вигляді  повідомлення  особі  про  підозру 
й триває до моменту вирішення всіх основних і проміж-
них  завдань,  пов’язаних  із  закінченням  процесу  досудо-
вого розслідування цього роду протиправних діянь).

У сучасному розумінні побудова рекомендацій із досу-
дового  розслідування  певних  видів  і  груп  кримінальних 
правопорушень  на  певних  етапах  має  ґрунтуватись  на 
ситуаційному  підході.  Це  надає  можливість  розробити 
найбільш  конкретні  системи  дій  слідчого,  врахувавши 
найважливіші  фактори,  що  впливають  на  формування 
слідчої ситуації.

Доцільно розкрити етимологічний зміст таких основ-
них понять, як «алгоритм» і «ситуація». Зокрема, з філо-
софського погляду поняття алгоритму трактують як чітку 
схему  певної,  переважно  інтелектуальної  дії.  Термін 
інколи подається як синонім слів «спосіб дії», навіть «тех-
нологія» [13, с. 12]. У науці філології термін «алгоритм» 
тлумачать як систему правил виконання обчислювального 
процесу, що приводить до розв’язання певного класу задач 
після скінченного числа операцій [14, с. 21].

Отже, можна дійти висновку, що поняття «алгоритм» 
у загальному розумінні циклу правових наук визначається 
як  чітка  послідовність  дій  індивіда,  що  часто  знаходять 
своє  відображення  в  технологіях  правомірної  (спрямо-
вана на попередження, виявлення та розслідування кримі-
нальних правопорушень)  або антисуспільної  (злочинної) 
діяльності,  як  закономірний  і  властивий  кожному  розу-
мовий, інколи навіть на підсвідомому (навички, отримані 
внаслідок  життєвого  досвіду,  професійної  діяльності, 
тобто багаторазового повторення) рівні, процес.

«Великий  тлумачний  словник  сучасної  української 
мови»  визначає  термін  «ситуація»  як  сукупність  умов 
та  обставин,  що  створюють  певне  становище,  викли-
кають  ті  чи  інші  взаємини  людей  [14,  с.  1321].  Отже, 
в юридичному розумінні  ситуація  –  це  сукупність  умов, 
даних  та  інших  сторонніх  факторів,  які  безпосередньо  
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чи  опосередковано  впливають  на  особу,  яка  наділена 
правовим статусом, у момент або ж протягом прийняття 
останньою будь-якого процесуального рішення. 

Термін «слідча  ситуація» у  криміналістичний літера-
турі розглядається як у широкому, так і у вузькому значен-
нях [15, с. 52]. У широкому розумінні слідча ситуація – це 
складна система взаємозв’язків, що створюють конкретні 
обставини роботи слідчого та процес розслідування кри-
мінального правопорушення загалом. На думку Р.С. Бєл-
кіна,  вона  складається  з  декількох  груп  компонентів:  а) 
психологічний характер: результат конфлікту між слідчим 
і  особою,  що  протистоїть  йому;  прояви  психологічних 
властивостей слідчого та осіб – учасників кримінального 
провадження  тощо;  б)  інформаційний  характер:  обізна-
ність  слідчого  про  обставини  вчинення  злочину;  обізна-
ність  осіб,  що  набули  процесуального  статусу  у  кримі-
нальному  провадженні,  про  стан  розслідування  та  його 
можливості,  наміри  слідчого  тощо;  в)  процесуальний 
і  тактичний  характери:  стан  провадження;  можливість 
застосування запобіжного заходу; ізоляція одне від одного 
осіб-учасників;  можливість  проведення  конкретної  слід-
чої  (розшукової)  дії  тощо;  г)  матеріальний  та  організа-
ційно-технічний характери: наявність  зв’язку між черго-
вою частиною та слідчо-оперативною групою; можливість 
мобільного  маневрування  наявними  силами  й  засобами 
тощо [2, с. 136–137; 3, с. 201]. Учений застосовує широкий 
підхід для визначення поняття слідчої ситуації, що вміщує 
в  собі  значну  кількість  складових  елементів.  Такий  під-
хід широко розкриває значення виокремлення конкретних 
слідчих  ситуацій  у  певний  момент  провадження  окре-
мих  видів  злочинів  з  урахуванням  можливостей  органів 
слідства, що  створюють  емпіричне  підґрунтя  та  суттєво 
впливають  на  розроблення  науково  обґрунтованих  тео-
ретичних  положень  і  дієвих  практичних  рекомендацій 
щодо  їх  розслідування.  Можливості  органів  досудового 
розслідування  залежать  від  існуючої  зараз  реальності,  а 
саме:  а)  інформації  про  особу,  що  вчинила  кримінальне 
правопорушення;  б)  предмета  злочинного  посягання; 
в) обстановки, що склалася навколо протиправного діяння 
(час, місце тощо); г) обраного способу вчинення злочину;  
ґ) залишених матеріальних та ідеальних слідів злочину.

На нашу думку, доцільним є твердження О.Н. Колесні-
ченка та В.О. Коновалової про те, що слідча ситуація – це 
характеристика положення розслідування злочину, зумов-
лена  наявністю  (відсутністю)  доказової  та  оперативно-
розшукової  інформації  про  обставини  предмета  доказу-
вання,  й  елементи  криміналістичної  характеристики, що 
визначають систему безпосередніх завдань і напрямів роз-
слідування [16, с. 64].

У криміналістичній літературі  слідча ситуація харак-
теризується найчастіше як сукупність даних, сума інфор-
мації,  як  картина,  яка  відображає  процес  розслідування. 
Не  підлягає  сумніву, що,  перш ніж  приступити  до  будь-
якої  раціональної  діяльності,  слідчий  прагне  отримати 
хоча б мінімум  інформації про  істотні риси зовнішнього 
середовища, проаналізувати ці дані та створити адекватну 
модель реального положення у провадженні. 

Отже, слідча ситуація – це сума значимої для розслі-
дування інформації (доказів, а також відомостей, отрима-
них не процесуальним шляхом), наявної в розпорядженні 
слідчого  до  певного  моменту  розслідування.  Змістом 
слідчої  ситуації  є:  1)  зібрані  по  провадженню  докази; 
2)  інша  інформація, що має значення для розслідування; 
3)  відомості  про  джерела  отримання  такої  інформації. 
Ці фактичні дані в їхній сукупності являють собою повну 
і об’єктивну картину розслідуваної події на будь-який кон-
кретний момент і дають змогу слідчому дати їм належну 
оцінку та прийняти конкретне рішення про свої подальші 
дії. На думку деяких криміналістів,  слідча ситуація – це 
сукупність умов, в яких зараз здійснюється розслідування, 
тобто та обстановка, в якій протікає процес доказування. 

Є багато наукових спроб розширення понятійного апа-
рату та теоретичного роз’яснення терміна «типова слідча 
ситуація». На думку А.Ф. Волобуєва, типова слідча ситуа-
ція – це сукупність інформації (доказів та оперативно-роз-
шукових  відомостей),  яка  найбільш  характерна  для  пев-
ного  етапу розслідування у  кримінальних провадженнях 
окремих категорій [3, с. 203]. 

Однак  різні  автори  включають  у  це  поняття  різний 
зміст.  Зауважимо,  що  у  зміст  слідчої  ситуації  входять: 
зібрані  із провадження докази,  інша  інформація, яка має 
значення для успішного розслідування, а також відомості 
про джерела цієї інформації.

Розслідування вбивств,  вчинених  засудженими в міс-
цях позбавлення волі, має низку особливостей, які можуть 
бути  зумовлені  своєрідністю  ситуацій,  що  складаються. 
Специфічність  створення  слідчих  ситуацій  пояснюється 
індивідуальністю злочинів – криміналістична характерис-
тика злочину розкриває індивідуальні риси того, що ста-
лося.  Елементи  криміналістичної  характеристики  разом 
або по окремо, впливають на характер слідчих ситуацій. 
Наявність  достатньої  інформації  про  той  чи  інший  еле-
мент  криміналістичної  характеристики  вбивства  спри-
ятливо впливає на хід розслідування,  тоді як відсутність 
інформації  негативно  впливають  на  його  хід.  Здається, 
що на початковому етапі розслідування вбивств, скоєних 
засудженими в місцях позбавлення волі, найбільш підхо-
дящою  для  нашого  дослідження  є  класифікація  слідчих 
ситуацій,  побудована на наявності  даних про  особу  зло-
чинця. Ми вважаємо, що такий елемент криміналістичної 
характеристики  вбивства,  як  інформація  про  особу  зло-
чинця, є одним із ключових під час розслідування справ 
цієї  категорії.  Крім  того,  зазначимо,  що  метою  початко-
вого етапу розслідування злочину є встановлення особи, 
яка підлягає притягненню як обвинувачений.

Безпосереднім завданням початкового етапу розсліду-
вання  є  швидке  встановлення  наявності  або  відсутності 
достатніх  даних,  що  вказують  на  ознаки  кримінального 
правопорушення,  або  обставин,  що  виключають  прова-
дження, у зв’язку з чим вся робота на цій стадії спрямову-
ється на збирання фактичних даних, які надалі мають бути 
визнані достатніми для прийняття рішення по криміналь-
ному провадженню. 

Тобто  на  початковому  етапі  визначають  загальний 
напрям  розслідування,  висувають  і  перевіряють  перші 
слідчі  версії,  планують  подальші  дії.  Відповідно  до 
отриманої  первинної  інформації,  наслідків  її  перевірки 
та логічної оцінки орган досудового розслідування визна-
чає першорядні завдання, розробляє стратегію і скеровує 
весь хід подальшого розслідування.

Отже, ми виділяємо такі завдання початкового етапу 
розслідування убивств, учинених засудженими в місцях 
позбавлення волі: – невідкладний збір криміналістично-
значимої  інформації,  характеризується  визначенням 
кола  невідкладних  слідчих  дій;  –  проведення  опера-
тивно-розшукових заходів; – оцінка достатності доказів 
для прийняття рішення про притягнення особи як обви-
нуваченого.

У комплекс початкових слідчих дій доцільно включити 
такі: 1) дії, які безпосередньо пов’язані з джерелом перших 
відомостей  про  кримінальне  правопорушення,  спрямовані 
на ефективне використання можливостей цього джерела, а 
також забезпечення його перевірки (наприклад, проведення 
огляду  місця  події,  де  можуть  бути  виявлені  матеріальні 
сліди злочинця; допитати заявника про виявлення ним події 
злочину;  провести  огляд,  призначити  судово-медичну  екс-
пертизу); 2) дії, які є можливість зробити після виявлення 
кримінального  правопорушення,  за  необхідності  зробити 
це  на  місці  злочину  з  метою  отримати  інформацію щодо 
істотних обставин (наприклад, допитати осіб, яким відомо 
що-небудь  про  те,  що  сталося,  встановити  особу  трупа, 
організувати переслідування злочинця «по гарячих слідах»);  
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3) дії, які безпосередньо випливають із головного напряму 
розслідування  (наприклад,  з’ясування  причини  і  часу 
настання смерті, призначення експертизи для встановлення 
причини  пожежі  тощо);  4)  дії,  які  мають  невідкладний 
характер, але не належать до діянь, описаних вище; 5) дії 
щодо попередження та припинення нових злочинів із боку 
винуватця цього злочину.

Послідовність початкових слідчих дій залежить безпо-
середньо від слідчої ситуації. Під час виникнення невід-
кладного  характеру  якої-небудь  дії,  вони  повинні  бути 
негайно здійснені, оскільки зволікання може призвести до 
незворотної втрати можливості отримання доказів.

Висновки. Початковий  етап  розслідування  вбивств, 
учинених засудженими в місцях позбавлення волі, є досить 
важливим, тому що становить взаємозалежну систему дій, 

об’єднаних єдністю завдань, умовами розслідування, спе-
цифікою  криміналістичних  прийомів.  Деякі  вчені  етапи 
розслідування розподіляють на три види. Вважаємо необ-
хідним встановити межі між етапами розслідування, тому 
що це дасть змогу виокремити і завдання слідчого під час 
проведення досудового розслідування вбивств. 

Під час дослідження початкового етапу розслідування 
вбивств,  учинених  засудженими  в  місцях  позбавлення 
волі, ми виділяємо такі завдання початкового етапу розслі-
дування вбивств, учинених засудженими в місцях позбав-
лення  волі:  невідкладний  збір  криміналістично-значимої 
інформації,  характеризується  визначенням  кола  невід-
кладних слідчих дій; проведення оперативно-розшукових 
заходів; оцінка достатності доказів для прийняття рішення 
про притягнення особи як обвинуваченого.
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ПІДГОТОВЧЕ СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ  
У СПЕЦІАЛЬНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

PREPARATORY COURT PROCEEDINGS  
IN SPECIAL CRIMINAL PROCEEDINGS

Шумейко Д.О.,
кандидат юридичних наук, доцент,

старший викладач кафедри кримінального процесу
Національної академії внутрішніх справ

Метою статті є характеристика підготовчого судового провадження, його завдань та призначення, визначення особливостей підго-
товчого провадження у спеціальному кримінальному провадженні, виявлення проблем нормативного і практичного змісту та визначення 
шляхів їх вирішення. Розглянуто завдання підготовчого судового провадження та його ознаки як стадії судового провадження, вказано 
на нормативну недосконалість окремих положень КПК України, зокрема, щодо зазначення обвинуваченого як учасника підготовчого засі-
дання, без передбачення випадку застосування процедури «in absentia», що створює підстави для неоднакового застосування цієї норми 
та свідчить про її неузгодженість із іншими нормами КПК України, зокрема тими, що регулюють порядок здійснення згаданої процедури. 
Запропоновано спосіб нормативного врегулювання цієї та інших законодавчих прогалин. З’ясовано, що до системи завдань, які викону-
ються судом у стадії підготовчого провадження, належать такі: 1) перевірка відповідності процесуальних документів, поданих прокуро-
ром, вимогам кримінального процесуального закону; 2) розгляд скарг і клопотань учасників кримінального провадження; 3) з’ясування 
наявності підстав для завершення кримінального провадження; 4) встановлення відсутності порушень вимог кримінального процесуаль-
ного закону, що перешкоджають призначенню судового розгляду; 5) вирішення питань, пов’язаних із підготовкою до судового розгляду. 
Зроблено висновок, що суд має забезпечити одночасно три форми інформування обвинуваченого про спеціальне судове провадження: 
а) направлення обвинуваченому повістки про виклик за останнім відомим місцем його проживання чи перебування. Це традиційний спо-
сіб інформування, для забезпечення якого суд має встановити останнє місце проживання чи перебування обвинуваченого, яке є досто-
вірно відомим; б) направлення захиснику процесуальних документів, що підлягають врученню обвинуваченому, зокрема копії ухвали 
суду про призначення спеціального судового провадження.

Ключові слова: підготовче судове провадження, спеціальне кримінальне провадження, in absentia, спеціальне судове провадження.

The purpose of the article is to characterize preparatory court proceedings, its tasks and purpose, to determine the features of preparatory 
proceedings in special criminal proceedings, to identify problems of regulatory and practical content and to determine ways to solve them. 
The task of preparatory court proceedings and its sign as a stage of court proceedings are considered, the normative imperfection of certain 
provisions of the CPC of Ukraine is indicated, in particular, regarding the identification of the accused as a participant of the preparatory session, 
without providing for the case of applying the procedure “in absentia”, which creates grounds for unequal application of this rule, inconsistency 
with other norms of the CPC of Ukraine, in particular those that regulate the procedure of the mentioned procedure. A method of regulatory 
regulation of this and other legislative gaps is proposed. It was found that the system of tasks performed by the court in the stage of preliminary 
proceedings include: 1) verification of compliance of procedural documents submitted by the prosecutor with the requirements of the criminal 
procedural law; 2) consideration of complaints and petitions of participants in criminal proceedings; 3) finding out the grounds for the completion 
of criminal proceedings; 4) establishing the absence of violations of the requirements of criminal procedural law that impede the appointment 
of a trial; 5) resolving issues related to the preparation for trial. It was concluded that the court should provide at the same time three forms of 
informing the defendant about special court proceedings: a) sending the defendant a summons on his last known place of residence or stay. It is 
a traditional way of informing the court in order to determine the last place of residence or stay of the accused, which is well known; b) sending 
to the defense counsel the procedural documents to be served on the accused, including copies of the court order on the appointment of special 
court proceedings.

Key words: preparatory court proceedings, special criminal proceedings, in absentia, special judicial proceedings.

Постановка проблеми. За результатами вивчення емпі-
ричних  даних  встановлено,  що  поряд  із  практикою  роз-
гляду питання про  здійснення  спеціального  судового про-
вадження  на  стадії  підготовчого  провадження  суди  також 
розглядають питання про здійснення спеціального судового 
провадження під час судового розгляду, що наразі і перед-
бачено ст. 323 КПК України. Така ситуація не сприяє фор-
муванню єдиної судової практики і потребує нормативного 
врегулювання. Це також стосується правової вимоги щодо 
присутності обвинуваченого під час підготовчого засідання. 

Необхідність вирішення цих та інших проблем законо-
давчого  регулювання  та  правозастосування  зумовлюють 
актуальність цієї роботи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свід-
чить,  що  проблеми  спеціального  кримінального  прова-
дження,  а  зокрема  і  підготовчого  судового  провадження 
у  спеціальному  кримінальному  провадженні,  досліджу-
вались Ю.П. Аленіним, І.В. Басистою, Є.Г. Бендерською, 
І.В. Гловюк, І.І. Сливичем, О.В. Маленком, В.Т. Малярен-
ком,  Г.В.  Матвієвською,  О.О.  Нагорнюком-Данилюком, 
М.А. Погорецьким, О.Ю. Татаровим, В.М. Трофименком, 
В.М.  Трубніковим,  Т.В.  Трубніковою,  Л.Д.  Удаловою, 
С.Л.  Шаренко,  Р.М.  Шехавцовим,  А.В.  Шевчишеним, 
О.Г. Шило, О.Г. Яновською та іншими.

Метою статті є характеристика підготовчого судового 
провадження,  його  завдань  і  призначення,  визначення 
особливостей  підготовчого  провадження  у  спеціальному 
кримінальному  провадженні,  виявлення  проблем  нор-
мативного  і практичного  змісту та визначення шляхів  їх 
вирішення.

Виклад основного матеріалу. Підготовче судове про-
вадження  як  стадія  кримінального  провадження  призна-
чене для процесуального  і  організаційного  забезпечення 
судового розгляду [1, с. 5]. 

О.В. Єні та Л.Г. Матієк зазначають, що якщо проана-
лізувати норми  гл.  27 КПК України  («Підготовче  прова-
дження»),  то  підготовче  судове  провадження  відповідає 
всім вимогам, які висуваються саме до стадій.

Зокрема, підготовче судове провадження:
–  здійснюється  у  визначені  законом  процесуальні 

строки  (відповідно  до  ч.  1  ст.  314  України  суд  призна-
чає підготовче  судове  засідання не пізніше п’яти днів  із 
дня  надходження  обвинувального  акта,  клопотання  про 
застосування  примусових  заходів  медичного  або  вихов-
ного  характеру  або  клопотання  про  звільнення  від  кри-
мінальної  відповідальності.  Водночас  провадження  не 
може бути розпочато раніше ніж через п’ять днів  із  дня 
вручення  обвинуваченому  копії  обвинувального  акта. 
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Іншим  встановленим  часовим  параметром  є  положення 
ч. 2 ст. 316 КПК України про те, що судовий розгляд має 
бути призначений не пізніше десяти днів після постанов-
лення ухвали про його призначення);

–  характеризується  власними  процесуаль-
ними  завданнями,  які  зумовлені  тим,  що  в  цьому  про-
вадженні  вирішуються  два  важливі  блоки  питань:  щодо 
перевірки  процесуальних  підстав  для  призначення  судо-
вого розгляду, а також щодо підготовки до розгляду мате-
ріалів кримінального провадження в судовому засіданні;

–  має  певне  коло  учасників  (відповідно  до  ч.  2  
ст. 314 КПК України підготовче судове засідання відбува-
ється  за  участю  прокурора,  обвинуваченого,  захисника, 
потерпілого,  його  представника  та  законного  представ-
ника, цивільного позивача та його представника);

–  відповідний  процесуальний  порядок  здійснення 
цього провадження передбачений гл. 27 КПК України;

–  завершується  прийняттям  певного  підсумкового 
процесуального  рішення.  Перелік  таких  рішень  закрі-
плено  в  ч.  314  КПК  України.  У  свою  чергу,  підготовче 
судове  провадження  має  й  свої  етапи,  до  яких  слід  від-
нести такі:

1)  призначення  суддею  не  пізніше  п’яти  днів  із  дня 
надходження обвинувального акта, клопотання про засто-
сування  примусових  заходів  медичного  або  виховного 
характеру або клопотання про звільнення від криміналь-
ної  відповідальності,  підготовчого  судового  засідання; 
здійснення виклику сторін (цей етап здійснюється суддею 
самостійно, без участі сторін);

2)  проведення  підготовчого  судового  засідання  за 
участю сторін, під час чого:

–  приймається  одне  з  рішень,  передбачених  ч.  3  
ст. 314 КПК України;

–  вирішуються  інші  питання,  пов’язані  з  підготов-
кою до  судового  розгляду,  передбачені  ч.  2  ст.  315 КПК 
України,  а  саме:  визначення  дати  та  місця  проведення 
судового розгляду; з’ясування, у відкритому чи закритому 
судовому  засіданні  необхідно  здійснювати  судовий  роз-
гляд;  з’ясування  питання  про  склад  осіб,  які  братимуть 
участь у судовому розгляді; розгляд клопотань учасників 
судового  провадження  про  здійснення  судового  виклику 
певних осіб до суду для допиту та витребування певних 
речей чи документів; вчинення інших дій, необхідних для 
підготовки до судового розгляду. Крім того, під час підго-
товчого судового засідання суд за клопотанням учасників 
судового провадження має право обрати, змінити чи ска-
сувати заходи забезпечення кримінального провадження, 
зокрема запобіжний захід, обраний щодо обвинуваченого;

3)  як додатковий етап – за необхідності забезпечення 
учасникам можливості ознайомитися  з матеріалами кри-
мінального провадження [2, с. 287‒288].

Н.П. Сиза зазначає, що до системи завдань, які викону-
ються судом у стадії підготовчого провадження, належать 
такі: 

1)  перевірка відповідності процесуальних документів, 
поданих  прокурором,  вимогам  кримінального  процесу-
ального закону; 

2)  розгляд скарг і клопотань учасників кримінального 
провадження; 

3)  з’ясування наявності підстав для завершення кри-
мінального провадження; 

4)  встановлення  відсутності  порушень  вимог  кримі-
нального процесуального закону, що перешкоджають при-
значенню судового розгляду;

5)  вирішення  питань,  пов’язаних  із  підготовкою  до 
судового розгляду [3, с. 9].

Зі змісту ст. 314 КПК України вбачається, що законода-
вець не передбачив особливостей проведення підготовчого 
судового засідання для провадження in absentia. Зокрема, 
відповідно до ч. 1 ст. 314 КПК України, після отримання 
обвинувального акта суд не пізніше п’яти днів із дня його 

надходження призначає підготовче судове засідання, в яке 
викликає учасників судового провадження. 

Учасниками  підготовчого  судового  засідання  ч.  2  
ст.  314  КПК  України  визначає:  прокурора,  обвинуваче-
ного, захисника, потерпілого, його представника та закон-
ного  представника,  цивільного  позивача,  його  представ-
ника  та  законного  представника,  цивільного  відповідача 
та  його  представника,  представника  юридичної  особи, 
щодо якої здійснюється провадження, згідно з правилами, 
передбаченими  цим  Кодексом  для  судового  розгляду 
(ч. 2 ст. 314 КПК України). 

Отже,  буквальне  розуміння  наведених  положень 
передбачає  обов’язкову  участь  обвинуваченого  в  підго-
товчому судовому засіданні. Проте, як убачається зі змісту 
правових  позицій  вищих  судових  інстанцій,  підготовче 
судове засідання може бути проведене і без участі осіб, які 
були належним чином повідомлені про його проведення 
і обов’язковість участі у ньому, крім визначених випадків. 

У  листі  Вищого  спеціалізованого  суду  з  розгляду 
цивільних  і  кримінальних  справ  від  3  жовтня  2012  р. 
зазначено, що секретар судового засідання відповідно до  
ст. ст. 342–345 КПК доповідає суду, хто з учасників судо-
вого  провадження,  викликаних  та  повідомлених  осіб 
з’явився  у  підготовче  судове  засідання,  встановлює  їх 
особи, перевіряє повноваження захисників  і представни-
ків, з’ясовує, чи вручено судові виклики та повідомлення 
тим, хто не прибув, і повідомляє причини їх неприбуття, 
якщо вони відомі. Неприбуття для участі d підготовчому 
судовому засіданні учасників судового провадження (крім 
прокурора, за винятком випадків, коли кримінальне про-
вадження  здійснюється  у  формі  приватного  обвинува-
чення  в  порядку  ч.  4  ст.  26  КПК),  які  належним  чином 
повідомлені про дату, час і місце проведення такого засі-
дання (при цьому суд повинен переконатися, що таке пові-
домлення мало місце), не перешкоджає його проведенню, 
крім випадків, визначених законом, зокрема:

1)  якщо обвинувачений, потерпілий звернувся з кло-
потанням  (виявив  бажання)  бути  присутнім  під  час  під-
готовчого судового засідання, але з невідомих причин не 
з’явився до суду у визначений час, суд має право відкласти 
судове засідання;

2)  якщо  відсутність  учасника  підготовчого  судового 
засідання  зумовлена  поважними  причинами,  суд  може 
прийняти рішення про відкладення судового засідання;

3)  у разі відсутності обвинуваченого у вчиненні  зло-
чину,  за  який  передбачено  покарання  у  виді  довічного 
позбавлення  волі,  для  можливості  реалізації  останнім 
права, передбаченого ст. 384 КПК, щодо розгляду кримі-
нального провадження судом присяжних, суд зобов’язаний 
відкласти судове засідання;

4)  якщо обвинувальний акт надійшов до суду з підпи-
саною між сторонами угодою,  участь  сторін  такої  угоди 
відповідно до ч. 2 ст. 474 КПК є обов’язковою, то відкла-
дення судового засідання також є обов’язковим;

5)  якщо  одна  зі  сторін  заперечує  проти  проведення 
підготовчого  судового  засідання  за  відсутності  учасника 
судового  провадження,  який  не  з’явився,  суд  має  право 
відкласти судове засідання;

6)  якщо до суду надійшло клопотання про звільнення 
обвинуваченого від кримінальної відповідальності, участь 
сторін кримінального провадження та потерпілого згідно 
з ч. 1 ст. 288 КПК є обов’язковою, а тому суд зобов’язаний 
відкласти судове засідання [4].

Отже, обов’язок суду відкласти судове засідання у разі 
відсутності  обвинуваченого,  який  був  належним  чином 
повідомлений,  і його відсутність не перешкоджає прове-
денню судового засідання не є імперативним. Проте вка-
зівка про обвинуваченого як учасника підготовчого  засі-
дання, без зазначення випадку застосування процедури in 
absentia, створює підстави для неоднакового застосування 
цієї  норми  та  свідчить  про  її  неузгодженість  з  іншими  
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нормами  КПК  України,  зокрема  тими,  що  регулюють 
порядок здійснення згаданої процедури. 

Наразі поряд із практикою розгляду питання про здій-
снення  ССП  на  стадії  підготовчого  провадження  суди 
також розглядають питання про здійснення ССП під час 
судового  розгляду,  що  нині  й  передбачено  ст.  323  КПК 
України.

Зокрема,  в  ухвалі  суду  зазначено,  що  підстави  для 
здійснення  спеціального  судового  провадження  сто-
совно обвинуваченого нині відсутні, оскільки це питання 
може бути предметом розгляду під час судового розгляду 
справи.  Також  відсутні  підстави  для  ухвалення  рішення 
щодо  заперечень  і  скарг  сторони  захисту,  оскільки  суду 
не надано матеріалів досудового розслідування в повному 
обсязі [5]. Утім, зважаючи на характер завдань підготов-
чого  провадження  та  судового  розгляду,  доцільним  уба-
чається розгляд клопотання про здійснення ССП під час 
підготовчого провадження.

Вивчення  матеріалів  правозастосовної  практики 
показало,  що  підготовче  провадження  за  процедурою  in 
absentia має певну  специфіку  та  вимагає  від  суду додат-
кових  дій  щодо  забезпечення  прав  обвинуваченого.  Це 
виявляється в активності суду щодо повідомлення обвину-
ваченого про кримінальне провадження шляхом викликів 
у  порядку,  передбаченому  ст.  297-5  КПК України  (якщо 
ухвалено рішення про здійснення ССП).

О.В  Бабаєва  визначає  завдання  суду  щодо  повідо-
млення  обвинуваченого  в  підготовчому  провадженні  in 
absentia,  а  саме:  суд має вирішити питання про належне 
повідомлення обвинуваченому про місце і час проведення 
підготовчого  судового  засідання  та  судового  розгляду 
з його участю. При цьому суд має забезпечити одночасно 
три форми інформування обвинуваченого про спеціальне 
судове  провадження:  1)  направлення  обвинуваченому 
повістки про виклик за останнім відомим місцем його про-
живання чи перебування. Це традиційний спосіб інформу-
вання, для забезпечення якого суд має встановити останнє 
місце  проживання  чи  перебування  обвинуваченого,  що 
є  достовірно  відомим;  2)  направлення  захиснику  про-
цесуальних  документів,  що  підлягають  врученню  обви-
нуваченому,  зокрема  копії  ухвали  суду  про  призначення 
спеціального судового провадження. Це правило випливає 
з того, що у спеціальному судовому провадженні захисник 
замінює собою обвинуваченого. Крім того, він може мати 
засоби комунікації з підзахисним і таким чином проінфор-
мувати його про зміст і значення відповідних процесуаль-
них документів. Однак задля виконання цієї вимоги судом 
повинна бути встановлена і забезпечена участь захисника 
у спеціальному судовому провадженні; 3) опублікування 
інформації  про  такі  документи  та  повістки  про  виклик 
обвинуваченого  в  засобах  масової  інформації  загально-
державної сфери розповсюдження [6, с. 171].

Дотепер  єдиний,  вичерпний  перелік  способів  належ-
ного  повідомлення  ні  у  правових  позиціях  ЄСПЛ,  ні 
у  Конвенції,  а  також  інших  нормативних  документах 
міжнародного і національного права не сформульований, 
тому в кожному випадку доцільно визначати цей факт або 
його  відсутність  із  урахуванням  обставин  провадження, 
а саме дій органів влади та поведінки особи, що повідо-
мляється. Під час підготовчого судового засідання судом 
має бути використано всі можливі способи виклику обви-
нуваченого в судове засідання та констатовано, що обви-
нувачений не з’являється. 

КПК  України  передбачає  спільні  підстави  для  здій-
снення СДР та ССП з погляду виконання підозрюваним, 
обвинуваченим  процесуального  обов’язку  з’являтись 
на  виклик  у  кримінальному  провадженні,  адже  згідно 
з ч. 5 ст. 139 КПК України підставою для здійснення спеці-
ального досудового розслідування чи спеціального судо-
вого  провадження  визначено  ухилення  підозрюваного, 
обвинуваченого  від  явки  на  виклик  слідчого,  прокурора 

чи  судовий  виклик  слідчого  судді,  суду  (неприбуття  на 
виклик без поважної причини більше як два рази). 

Тобто  до  вирішення  питання  про  здійснення  ССП 
такий виклик має бути здійснено судом більше двох разів 
незалежно від його здійснення в досудовому провадженні. 
Це  питання  вирішується  під  час  підготовчого  засідання. 
Отже,  для  того,  щоб  суд  міг  констатувати  неприбуття 
обвинуваченого  в  судове  засідання,  він  має  здійснити 
такий  виклик.  До  ухвалення  рішення  про  здійснення 
ССП або відмову у його здійсненні вимоги ст. 297-5 КПК 
України  не  поширюються  на  порядок  судового  виклику 
обвинуваченого,  але  з  огляду  на  важливість  і  значення 
належного  повідомлення  обвинуваченого,  така  практика 
вбачається доцільною, що свідчитиме про активність суду 
щодо вжиття заходів для забезпечення участі обвинуваче-
ного в судовому розгляді. 

У ч. 3 ст. 323 КПК України зазначено, що повістки про 
виклик  обвинуваченого  у  разі  здійснення  спеціального 
судового провадження надсилаються за останнім відомим 
місцем його проживання чи перебування, а процесуальні 
документи,  що  підлягають  врученню  обвинуваченому, 
надсилаються захиснику. 

Інформація про такі документи та повістки про виклик 
обвинуваченого обов’язково публікуються в засобах масо-
вої інформації загальнодержавної сфери розповсюдження 
згідно з положеннями ст. 297-5 цього Кодексу. З моменту 
опублікування  повістки  про  виклик  у  засобах  масової 
інформації  загальнодержавної  сфери  розповсюдження 
обвинувачений  вважається  належним  чином  ознайомле-
ним з її змістом.

Зокрема,  правильною  вбачається  практика,  коли  суд 
зазначає,  що  враховуючи,  що  участь  обвинуваченого 
в підготовчому судовому засіданні є обов’язковою, а пові-
домити  обвинуваченого  про  дату,  час  та  місце  розгляду 
кримінального  провадження  можливо  тільки  з  дотри-
манням вимог ч. 2 ст. 323 КПК України, тобто опубліку-
ванням  повістки  про  виклик  обвинуваченого  в  засобах 
масової  інформації  загальнодержавної  сфери  розповсю-
дження,  суд  доходить  висновку  про  відкладення  підго-
товчого судового засідання та обов’язкове опублікування 
інформації  про  постановлення  ухвали  про  спеціальне 
судове  провадження  та  повістки  про  виклик  обвинува-
ченого  в  засобах  масової  інформації  загальнодержавної 
сфери розповсюдження та розміщення цієї інформації на 
сайті  «Судової  влади України»  (http://reyestr.court.gov.ua/
Review/82532936).

Як  неодноразово  наголошувалось,  має  бути  встанов-
лено, що обвинувачений обізнаний  (має бути обізнаний) 
про кримінальне провадження, що підтверджується відпо-
відними доказами.

Потрібно також звернутись до проблемного питання, 
що стосується процесуальних можливостей суду в стадії 
підготовчого провадження в частині оцінки доказів. 

Наприклад, відповідно до п. 5 ч. 4 ст. 291 КПК Укра-
їни, надання суду документів, крім обвинувального акта, 
реєстру матеріалів досудового розслідування; цивільного 
позову, якщо він був пред’явлений під час досудового роз-
слідування; розписки підозрюваного про отримання копії 
обвинувального  акта,  копії  цивільного  позову,  якщо  він 
був пред’явлений під час досудового розслідування, і реє-
стру матеріалів досудового розслідування  (крім випадку, 
передбаченого ч. 2 ст. 297-1 цього Кодексу); розписки або 
іншого  документа,  що  підтверджує  отримання  цивіль-
ним  відповідачем  копії  цивільного  позову,  якщо  він  був 
пред’явлений  під  час  досудового  розслідування  не  до 
підозрюваного;  довідки  про юридичну  особу,  щодо  якої 
здійснюється провадження, у якій зазначаються: наймену-
вання юридичної особи, її юридична адреса, розрахунко-
вий рахунок, ідентифікаційний код, дата і місце державної 
реєстрації,  не  допускається.  Отже,  виникає  питання,  як 
суддя, не маючи можливості ознайомитись із матеріалами 
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кримінального  провадження,  може  вирішувати  питання 
про здійснення ССП? Незважаючи на те, що законодавець 
передбачає  таку  можливість  тільки  як  наслідок  непри-
буття обвинуваченого, під час підготовчого провадження 
вирішується  значно ширше  коло  питань,  що  передбачає 
необхідність звернення до матеріалів провадження. 

З  цього  приводу Ю.М.  Мирошниченко  зазначає,  що 
задля  гармонізації  норм,  які  регулюють  порядок  підго-
товки  кримінального  провадження  до  судового  розгляду 
необхідно  не  так  уже  й  багато,  а  саме  –  виключити  зі 
ст. 291 КПК останнє речення частини четвертої, що дасть 
змогу  сторонам  надавати  суду  докази  на  підтвердження 
обвинувачення  та  заперечень  проти  нього  на  підготов-
чих  стадіях  судового  провадження  і  забезпечить,  таким 
чином,  головуючого  інформацією, необхідною для ефек-
тивної організації  судового розгляду. … Однак подолати 
інертність законодавця буває не так просто. … Тому наразі 
вихід із цієї ситуації полягає в подоланні прогалини закону 
та  усунення  його  недоречностей  шляхом  правозастосу-
вання через системне тлумачення його норм, насамперед 
тих, які декларують загальні засади кримінального судо-
чинства. … необхідно повернутися і по-новому поглянути 
на правову позицію ВССУ, згідно з якою учасники підго-
товчого судового засідання під час його проведення в числі 
інших документів можуть надавати суду документи, пере-
лік яких наведено у ст. 99 КПК (протоколи процесуальних 
дій та додатки до них, а також носії  інформації, на яких 
за допомогою технічних засобів зафіксовано процесуальні 
дії; висновки ревізій та акти перевірок), тобто всі наявні 
у сторін та інших учасників кримінального провадження 
джерела  доказів  (п.  5  листа ВССУ  від  3 жовтня  2012  р. 
№ 223-1430/0/4-12).

Подібне розуміння функціональної сутності стадії під-
готовки кримінального провадження до судового розгляду 
цілком узгоджується з нормами ст. 317 КПК щодо напо-
внення кримінальної справи матеріалами (документами), 
які  мають  значення  для  кримінального  провадження. 
Інакше, законодавчий припис, що зобов’язує головуючого 
за  клопотанням  учасників  судового  провадження  забез-
печити їм можливість ознайомитися з матеріалами кримі-
нального провадження, за умови заборони надавати суду 
будь-яких документів, окрім обвинувального акта і додат-
ків  до  нього,  втрачає  сенс.  У  цьому  зв’язку  абсолютно 
зрозумілими  і  з  погляду  здорового  глузду виправданими 
були  намагання  прокурорів  під  час  підготовчих  судових 
засідань  долучати  до  кримінальних  проваджень  матері-
али досудових розслідувань, що повсюдно мали місце на 
початковому  етапі  застосування нового КПК,  але  судова 
практика  схилилася в бік  визнання  імперативності наве-
деного вище положення ст. 291 КПК, що негативно позна-
чилося на організаційно-підготовчій діяльності судів і, як 
наслідок, на якості та оперативності судочинства [7].

М.П. Тахтаров зауважує, що відсутність у ст. 314 КПК 
будь-яких згадок про можливість проведення підготовчого 
судового засідання без участі обвинуваченого (in absentia) 
в  кримінальних  провадженнях,  у  яких  здійснювалося 
спеціальне  досудове  розслідування,  на  практиці  призво-
дить  до  наявності  багатьох  рішень  суду  про  повернення 
обвинувального  акта  прокурору  з  цієї  підстави.  Примі-
ром, у ЄДРСР міститься значна кількість ухвал місцевих 
судів,  якими  обвинувальний  акт  повертається  прокурору 
з  огляду  на  неможливість  проведення  підготовчого  судо-
вого  засідання  у  відсутність  обвинуваченого  (принай-
мні  така  підстава  зазначається  серед  інших, що  в  сукуп-
ності  складають  мотивування  відповідної  ухвали  суду). 
При цьому в одних випадках судді обґрунтовують власні 
рішення  невідповідністю  обвинувального  акта  вимогам 
ст. 291 КПК, наводячи його конкретні недоліки (відсутність 
розписки підозрюваного про отримання копії обвинуваль-
ного акта, наявність сумнівів щодо правильності відомос-
тей про місце проживання підозрюваного,  відсутність на 

обвинувальному  акті  печатки  Генеральної  Прокуратури 
України тощо), в інших – посилаються на невідповідність 
обвинувального  акта  вимогам  закону  без  конкретизації 
його недоліків, побічно згадуючи про неможливість про-
ведення підготовчого судового засідання без участі обви-
нуваченого  [8;  9,  с.  69‒70]. … Оскарження  прокурорами 
таких ухвал суду, як правило, призводить до їх скасування 
апеляційними судами. Проведеним узагальненням судової 
практики  з  цього  питання  в  ЄДРСР  встановлено  значну 
кількість  рішень  апеляційних  судів,  якими  задовольня-
ються апеляційні скарги прокурорів на ухвали судів пер-
шої  інстанції  про  повернення  обвинувального  акта  про-
курору з підстав не зазначення в ньому відомостей щодо 
засобів  зв’язку  обвинуваченого,  а  також  у  зв’язку  з  тим, 
що КПК не передбачає проведення підготовчого засідання 
без участі обвинуваченого. Скасовуючи такі ухвали,  апе-
ляційні  суди  обґрунтовують  свої  рішення,  як  правило, 
тим,  що  висновки  суду  про  невідповідність  обвинуваль-
ного  акта  вимогам  ст.  291 КПК України не  відповідають 
змісту обвинувального акта, а твердження суду про немож-
ливість здійснення підготовчого судового засідання у від-
сутності  обвинуваченого  є  необґрунтованими,  оскільки 
відповідно  до  ч.  3  ст.  323 КПК України  судовий  розгляд 
у кримінальному провадженні щодо злочинів, зазначених 
у ч. 2 ст. 297-1 КПК України, може здійснюватися за від-
сутності обвинуваченого (in absentia) [9, с. 70‒71; 10].

Ці  висновки  цілком  підтверджені  результатами  влас-
ного дослідження, що свідчить про системність проблеми. 

Загалом,  що  стосується  підстав  повернення  обви-
нувального акта, то для провадження in absentia харак-
терні  загальні  недоліки,  що  постійно  аналізуються 
і  систематизуються  у  наукових  дослідженнях  і  аналі-
тичних матеріалах. 

Як  приклад,  можна  навести  Узагальнення  судової 
практики здійснення підготовчого судового провадження 
у  кримінальному  провадженні,  підготовленої  Апеляцій-
ним судом Одеської області, де зазначено, що аналіз ухвал 
судів  першої  інстанції  про  повернення  обвинувального 
акта,  клопотання  про  застосування  примусових  заходів 
медичного  або  виховного  характеру  прокурору  показав, 
що  найбільш  поширеними  підставами  для  повернення 
прокурору зазначених процесуальних документів є такі:

–  в  обвинувальному  акті  відсутнє  формулювання 
обвинувачення в розумінні п. 13 ч. 1 ст. З КПК України, 
оскільки воно викладено не конкретно, не містить деталь-
ного опису всіх елементів складу кримінального правопо-
рушення, яке інкримінується обвинуваченому;

–  обвинувальний акт складений слідчим, підписаний 
прокурором,  але  не  завірений  гербовою  печаткою  та  до 
нього  не  додані  документи, що  підтверджують  повнова-
ження прокурора на затвердження обвинувального акту;

–  обвинувальний акт не містить відомостей про залу-
чення представника потерпілого та у ньому не зазначено 
дані, передбачені п. З ч. 2 ст. 291 КПК України;

–  обвинувальний акт не містить дати його складання 
та затвердження;

–  в обвинувальному акті не зазначено повних анкет-
них  даних  і  відомостей  щодо  фактичного  місця  прожи-
вання  обвинуваченого  (наприклад, прокурор вказав міс-
цем адреси обвинуваченої адресу Апеляційного суду АРК 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/82634336  ‒  курсив наш, 
Д.Ш.);

–  в  обвинувальному  акті  не  зазначено  анкетні  дані 
потерпілого та не встановлено його фактичне місце про-
живання;

–  до  обвинувального  акта  не  долучено  розписки 
обвинуваченого  та  його  захисника  про  отримання  копії 
обвинувального акта;

–  в  обвинувальному  акті  та  додатках до нього  відо-
мості про залучення захисника, участь якого, відповідно 
до ст. 52 КПК України, є обов’язковою;
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–  різноманітні  недоліки  реєстру  матеріалів  досудо-
вого розслідування.

Також досить поширеними є випадки, коли обвинуваль-
ний акт повертається прокурору через неявку в судове засі-
дання обвинуваченого з тих мотивів, що в обвинувальному 
акті неправильно зазначене місце його проживання [11].

Якщо  звернутись  до  статистики  щодо  апеляційного 
оскарження  ухвал  про  повернення  обвинувального  акта, 
то можна зазначити його результативність. Тому, на нашу 
думку,  ч.  4  ст.  314  КПК  України  потрібно  доповнити 
положенням про можливість оскарження в апеляційному 
порядку ухвали про відмову у здійсненні ССП. Це спри-
ятиме формуванню найбільш об’єктивної оцінки доціль-
ності та можливості здійснення ССП у кожному випадку 
з урахуванням обставин провадження.

Висновок. Отже,  зважаючи  на  характер  завдань  під-
готовчого  провадження  та  судового  розгляду,  вважаємо 
доцільним  розгляд  клопотання  про  здійснення  спеціаль-
ного  судового  провадження  під  час  підготовчого  прова-
дження. Пропонуємо ч. 2. ст. 314 КПК України викласти 
в  такій редакції:  2. Підготовче  судове  засідання  відбува-
ється за участю прокурора, обвинуваченого (крім випадків 
клопотання прокурора про здійснення спеціального судо-
вого провадження),  захисника,  потерпілого,  його  пред-
ставника та законного представника, цивільного позивача, 

його  представника  та  законного  представника,  цивіль-
ного  відповідача  та  його  представника,  представника 
юридичної  особи, щодо  якої  здійснюється  провадження, 
згідно  з  правилами,  передбаченими  цим  Кодексом  для 
судового розгляду. Після виконання вимог, передбачених 
ст. ст. 342‒345 цього Кодексу, головуючий з’ясовує в учас-
ників судового провадження їхню думку щодо можливості 
призначення судового розгляду.

Задля узгодження змісту норми потрібно також у числі 
рішень,  які  можуть  бути  прийняті  в  підготовчому  судо-
вому  засіданні,  передбачити  рішення  про  здійснення 
спеціального  судового  провадження,  додавши  п.  7  до 
ч. 3 ст. 314 КПК України в такій редакції: 7) призначити 
спеціальне судове провадження.

Серед питань, які мають бути вирішені під час підго-
товки до судового розгляду, потрібно зазначити про кло-
потання прокурора про здійснення спеціального судового 
провадження, тому п. 4 ч. 2 ст. 315 КПК України потрібно 
доповнити  положенням  такого  змісту:  4)  …  здійснення 
спеціального судового провадження.

У підготовчому провадженні суд вживає заходів щодо 
забезпечення  прав  обвинуваченого,  зокрема,  шляхом 
повідомлення  обвинуваченого  про  кримінальне  прова-
дження за допомогою викликів у порядку, передбаченому 
ст. 297-5 КПК України.
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Стаття присвячена дослідженню особливостей професійної етики адвокатів під час використання Інтернету. Зокрема, розглянуто 
міжнародні стандарти поведінки адвоката в соціальних мережах. Встановлено зміст принципів, на яких ґрунтуються деонтологічні засади 
адвокатської діяльності в мережі Інтернет. Акцентовано увагу на оцінювальних категоріях, що є підставою для притягнення адвоката до 
дисциплінарної відповідальності. Відповідно до цього, з урахуванням практики судів англо-американської правової сім’ї, зроблено висно-
вок про необхідність установлення конкретних критеріїв належності поводження особи деонтологічним засадам.

Крім того, досліджено Правила адвокатської етики в ретроспективному аспекті. Розкрито закономірності регламентації правил про-
фесійної етики адвоката в соціальних мережах. З огляду на практику встановлено наявність диференційованого підходу органів, упо-
вноважених притягувати адвоката до дисциплінарної відповідальності, щодо застосування до нього заходів примусу. Обґрунтовано, що 
окремі положення, які закріплюють етичні особливості поведінки адвоката в глобальному просторі, не відповідають практиці Європей-
ського суду з прав людини в контексті принципу правової визначеності. Розглянуто підхід Конституційного Суду України до розуміння 
принципу правової визначеності.

Проаналізовано практику дисциплінарних органів із приводу притягнення адвокатів до відповідальності у зв’язку з порушенням ними 
правил професійної етики в мережі Інтернет. Досліджено національну правозастосовну практику в контексті оцінки судом доказів вину-
ватості особи, що наділена професійним статусом. Визначено проблемні аспекти доказування скаржником винуватості адвоката щодо 
невиконання ним деонтологічних норм, які встановлюють правила професійної поведінки в соціальних мережах. Зокрема, встановлено 
роль скріншотів інтернет-сторінок як достатніх доказів факту вчинення адвокатом дисциплінарних проступків. Робиться висновок про 
необхідність удосконалення національного законодавства з огляду на досліджені в статті проблемні аспекти регламентації поведінки 
адвоката в соціальних мережах.

Ключові слова: адвокатська етика, соціальні мережі, правила поведінки, міжнародні стандарти, дисциплінарна відповідальність 
адвоката.

The article is devoted to the study of the features of the professional ethics of lawyers when using the Internet. In particular, the international 
standards of lawyer's behavior on social networks are considered. The content of principles on which the deontological principles of advocacy 
on the Internet are based is established. Emphasis was placed on valuation categories, which is the basis for bringing a lawyer to disciplinary 
action. Accordingly, taking into account the practice of the courts of the Anglo-American legal family, the author concluded that the establishment 
of specific criteria for the compliance of a person with deontological principles is necessary.

In addition, the Rules of Attorney Ethics in retrospect was examined. The regularities of adjustments of the rules of professional ethics of the 
lawyer in social networks were revealed. It has been established in practice that there is a differentiated approach by the authorities empowered to 
hold a lawyer disciplinary in respect of the application of coercive measures. It was substantiated that certain provisions that enshrine the ethical 
peculiarities of a lawyer's behavior in the global arena do not correspond to the case law of the European Court of Human Rights in the context of 
the principle of legal certainty. The approach of the Constitutional Court of Ukraine to understanding the principle of legal certainty is determined.

The practice of disciplinary bodies regarding the prosecution of lawyers in connection with their violation of the rules of professional ethics on 
the Internet is analyzed. National law enforcement practice was examined in the context of the court's assessment of the innocence of a person 
with professional status. The problematic aspects of the appellant's proving the guilt of the lawyer for non-compliance with the deontological 
norms that set the rules of professional conduct on social networks was identified. In particular, the role of screenshots of websites as sufficient 
evidence of the fact that a lawyer committed disciplinary misconduct was determined. It was concluded that it is necessary to improve the national 
legislation in view of the problematic aspects of regulation of the lawyer's behavior in social networks, explored in the article.

Key words: attorney ethics, social media, code of conduct, international standards, advocate’s disciplinary liability.

Постановка проблеми.  Натепер,  в  умовах  глобальної 
інформатизації суспільства й гіпертрофованого використання 
соціальних  мереж,  актуалізується  питання  дослідження 
етико-правових  аспектів  поведінки  в  мережі  Інтернет  осіб, 
наділених відповідним правовим статусом внаслідок профе-
сійної діяльності, зокрема адвокатів, адже некоректне пово-
дження у віртуальному комунікативному просторі становить 
потенційну можливість притягнення останніх до юридичної 
відповідальності. Водночас положення, спрямовані на регла-
ментацію  правил  поводження  в  такій  сфері,  залишаються 
дещо  недосконалими,  у  зв’язку  із  чим  необхідний  аналіз 
останніх і надання пропозицій щодо їх удосконалення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Окремі 
аспекти,  пов’язані  з  деонтологічними  засадами  пово-

дження  адвоката  в  глобальному  просторі,  досліджували 
такі науковці, як В.О. Осташова [15], О.О. Храпенко [16] 
та  інші.  Водночас  дослідження  інституту  професійної 
етики адвоката в соціальних мережах залишається фраг-
ментарним, що, як наслідок, зумовлює необхідність його 
подальшого аналізу.

Метою статті є системний аналіз особливостей пове-
дінки адвоката в соціальних мережах зокрема й у глобаль-
ному просторі загалом, а також формулювання пропози-
цій  конструктивного  оновлення  чинного  законодавства 
в цій сфері.

Виклад основного матеріалу.  Варто  зазначити,  що 
попри достатню не трафаретність питання щодо деонто-
логічних засад адвокатської діяльності в Інтернет-мережі, 

РОЗДІЛ 10 
СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА



613

Порівняльно-аналітичне право
♦

на  рівні  міжнародних  стандартів  сформовано  низку 
положень, які регламентують окреслену сферу. Так, між-
народні  стандарти  поведінки  адвоката  у  віртуальному 
просторі  в  концентрованому  вигляді  представлені  Між-
народними принципами поведінки в соціальних мережах 
для юридичних  професій  (IBA  International  Principles  on 
Social Media Conduct for the Legal Profession), прийнятими 
Радою Міжнародної  асоціації юристів 24  травня 2014 р. 
(далі  – Принципи  IBA)  [1],  а  також Загальним кодексом 
правил  для  адвокатів  країн  Європейського  Співтовари-
ства, прийнятим 01 жовтня 1988 р. делегацією 12 країн-
учасниць на пленарному засіданні в Страсбурзі [2].

Зокрема, Принципи IBA закріплюють кілька засад, які 
мають  становити  базис  провадження  професійної  діяль-
ності кожного адвоката, в тому числі в мережі Інтернет, а 
саме принципи незалежності, доброчесності, відповідаль-
ності,  конфіденційності,  зміцнення  довіри  до  професії 
в суспільстві й корпоративної політики [1].

Незалежність,  у  розумінні  окреслених  вище  міжна-
родних  стандартів,  є  необхідністю  забезпечення  адвока-
том  детермінанту  власної  професійної  діяльності  задля 
унеможливлення  виникнення  ситуацій,  які  прямо  чи 
опосередковано  свідчили  б  про  його  упередженість  або 
залежність  від  інших  суб’єктів.  Водночас  на  практиці 
досить  часто  виникає  питання щодо потенційного  пору-
шення зазначеного принципу у зв’язку з відсутністю чіт-
ких  критеріїв  кваліфікації  дій  адвоката  як  таких,  що  не 
відповідають принципу незалежності.

Наприклад, Верховний Суд штату Флорида у рішенні 
від  15  листопада  2018  р.  розглядав  питання щодо  задо-
волення  клопотання  про  відвід  судді  на  підставі  того, 
що останній був «другом» адвоката на Facebook, розтлу-
мачивши  категорію  «дружба»  наступним  чином:  «друг» 
у Facebook може бути, а може  і не бути «другом» у тра-
диційному розумінні цього слова. Але Facebook-«дружба» 
не є функціональним еквівалентом традиційної «дружби». 
Створення  «дружби»  у  Facebook  об'єктивно  не  сигна-
лізує про  існування прихильності й поваги до  традицій-
ної  «дружби».  Нині  заведено  розуміти,  що  «дружба» 
у  Facebook  ширша  за  своїм  значенням,  ніж  традиційна. 
Водночас остання змінюється за ступенем від найбільшої 
близькості до випадкового  знайомства,  тоді як «дружба» 
у  Facebook  залежить  від  ступеня  найбільшої  близькості 
до  «віртуального  незнайомця»  або  «цілковитого  незна-
йомця» [3, с. 13]. У зв’язку із цим судом було встановлено 
відсутність достатніх та обґрунтованих підстав для задо-
волення питання про відвід судді.

Разом з тим, питання щодо авторитетності цього пре-
цеденту  залишається  відкритим  у  зв’язку  з  контровер-
сійністю позицій суддів у контексті можливої упередже-
ності суду з огляду на «дружбу» останнього з адвокатом 
в  мережі  Інтернет.  Приміром,  суддя  Barbara  J.  Pariente 
вказує  на  неприпустимість  наявності  взаємовідносин 
судді  й  адвоката,  навіть  формальних,  які  перебувають 
у площині соціальних мереж, адже така діяльність загро-
жує ризиком, який може підірвати впевненість у здатності 
судді  бути  нейтральним  арбітром.  З  огляду  на  це,  суддя 
пропонує  прийняти  суворе  правило,  яке  вимагало  б  від 
суддів  відмовлятись,  коли  адвокат,  з  яким  вони  є  «дру-
зями» у Facebook, з'явиться перед ними [3, с. 24].

Отже,  незалежність  як  принцип  адвокатської  діяль-
ності, фактично, є оцінювальною категорією, відносність 
розуміння якої ескалується внаслідок відсутності уніфіко-
ваних підходів до кваліфікації поведінки адвоката як такої, 
що порушує чи, навпаки, відповідає цій засаді. Водночас 
розв’язання вищенаведеного проблемного аспекту лежить 
у  площині  дискреційних повноважень  відповідних  орга-
нів (дисциплінарних комісій або суду), що, як наслідок, не 
корелює з принципом правової визначеності.

Доброчесність  стосується здебільшого якості зробле-
них  адвокатом публікацій  і  полягає  в  забороні  вчинення 

дій  (поширення дописів, написання коментарів та  інше), 
що  можуть  так  чи  інакше  зашкодити  репутації  юриста 
зокрема й дискредитувати адвокатську спільноту загалом. 
До того ж, Принципами IBA покладено на асоціації адво-
катів і регуляторні органи обов’язок заохочувати юристів 
акцентувати увагу на потенційні наслідки, які може міс-
тити їхня поведінка в соціальних мережах.

Відповідальність  як  принцип  поводження  адвоката 
в  Інтернеті  містить  кілька  аспектів,  а  саме:  обізнаність 
стосовно правил використання соціальних мереж (насам-
перед йдеться про необхідність збереження власної інфор-
мації);  свідоме  поширення  інформації  (у  зв’язку  з  неви-
значеним  колом  суб’єктів,  які  її  сприймають);  належне 
використання  (шляхом  аналізу  потенційної  аудиторії, 
вірогідності неоднозначного чи неналежного сприйняття 
допису чи коментаря); дотримання нормативно-правових 
актів  (наприклад,  у  контексті  рекламування  професійної 
діяльності); конфлікт інтересів.

Конфіденційність  передбачає  необхідність  забезпе-
чення з боку адвоката як носія особистої інформації збе-
реження  таких  відомостей  від  неправомірного  розголо-
шення. Виконання такого обов’язку реалізується шляхом 
мінімізації  використання  соціальних  мереж  для  роботи 
з клієнтськими даними, оскільки вони, за своєю суттю, не 
є  належними  для  цього  платформами. Щобільше,  такий 
принцип  встановлює  обов’язок  екстраполяції  конфіден-
ційного характеру на процес листування між адвокатами.

Примітно, що саме вищенаведеному принципу присвя-
чено низку положень в усіх без виключення міжнародних 
стандартах організації та діяльності адвокатури. Так, від-
повідно до Загального кодексу правил для адвокатів країн 
Європейського  Співтовариства,  прийнятого  01  жовтня 
1988 р. делегацією 12 країн-учасниць на пленарному засі-
данні у Страсбурзі [2], встановлено, що конфіденційність 
є першорядним і фундаментальним правом та обов’язком 
адвоката,  який  зобов’язаний  однаково  зберігати  як  відо-
мості, отримані під час консультування, так і інформацію 
про клієнта, надану йому під час надання послуг.

Окрім цього, згідно з принципом b) Хартії основопо-
ложних  принципів  європейських  адвокатів,  прийнятою 
Радою  адвокатур  та  правових  товариств  Європейського 
Союзу (CCBE) 24 листопада 2006 р. [4], право на обов’язок 
адвоката  зберігати  конфіденційність  справ  і  дотриму-
ватися  професійної  таємниці  містить  усі  ці  пов'язані 
поняття  –  гарантії  юридичної  діяльності,  конфіденцій-
ність  і  професійну  таємницю.  Обов'язок  адвоката  перед 
клієнтом зберігається навіть після завершення роботи по 
справі клієнта.

Таким  чином,  забезпечення  збереження  адвокатом 
інформації  про  клієнта,  в  тому  числі  в  мережі  Інтернет, 
становить основу фідуціарних відносин між ними. Задля 
уникнення випадків неправомірного поширення окресле-
них  даних  необхідне  нівелювання  використання  у  своїй 
професійній діяльності соціальних мереж.

Зміцнення довіри до професії в суспільстві передбачає 
покладення обов’язку на юриста щодо публікації в соціаль-
них  мережах  матеріалів  (дописів,  коментарів  тощо),  які 
мають виключно правдивий характер і не вводять потен-
ційних  «споживачів  інформації»  в  оману.  Водночас  як 
фактор, що  детермінує  регламентації  окресленого  прин-
ципу, було визначено необхідність утвердження важливої 
ролі  адвокатури в  соціумі, що корелює,  зокрема,  з  євро-
пейськими стандартами, які діють у цій сфері. Приміром, 
Венеціанська комісія в «Переліку питань для оцінки стану 
верховенства  права  в  окремих  державах»  у  2016  р.  вка-
зала, що адвокатура відіграє засадничу роль у діяльності 
судової системи, а згідно з меморандумом Парламентської 
Асамблеї Ради Європи визначено, що адвокати становлять 
важливе значення в забезпеченні взаємодії між фізичними 
особами й органами влади в питаннях, пов’язаних зі здій-
сненням і захистом прав цих осіб [5, c. 5–6].
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Корпоративна політика  безпосередньо  пов’язана 
з використанням соціальних мереж у контексті здійснення 
професійної діяльності юридичними фірмами (посилання 
на таку категорію в Принципах IBA об’єктивно зумовлю-
ється  відсутністю  конвергенції  сутнісно-дефінітивних 
визначень різних правових систем, у зв’язку із чим було 
регламентовано цю родову категорію). Її зміст зводиться 
до  необхідності  кожного  співробітника  бути  проінфор-
мованим про умови й правила використання конкретної 
соціальної  мережі,  а  також  запобігання  ознайомленню 
з  такою  інформацією  в  разі,  якщо  останнє  матиме  спо-
радичний характер.

Отже,  з  огляду  на  вищезазначене,  можна  зробити 
висновок  про  те,  що  нормотворець,  закріплюючи  пра-
вила поведінки адвокатів у глобальному просторі шляхом 
регламентації міжнародних стандартів, використав низку 
оцінювальних понять, таких, як «незалежність» і «добро-
чесність»,  з одного боку, а  з  іншого –  зобов’язав асоціа-
ції адвокатів і регуляторні органи застосовувати заохочу-
вальні  заходи  до  відповідних  суб’єктів  задля  належного 
дотримання  правил  поведінки  в  Інтернет-просторі.  Вод-
ночас  додержання  зазначених  міжнародних  стандартів 
реалізовується у зв’язку з їхньою імплементацією на наці-
ональному рівні, зокрема в правилах адвокатської етики.

Слід  зауважити, що,  аналізуючи норми Правил адво-
катської  етики  (далі  –  Правила)  в  ретроспективному 
аспекті  на  предмет  наявності  положень щодо  поведінки 
адвоката  в  мережі  Інтернет,  можна  дійти  висновку,  що 
у  попередніх  корпоративних  актах,  які  регламентували 
етичні стандарти діяльності останніх, не містилося право-
вих норм, які б прямо чи опосередковано визначали їхню 
поведінку,  зокрема  в  соціальних  мережах.  Така  індифе-
рентність нормотворця до регламентації діяльності адво-
катів  у  глобальній  мережі  була  абсолютно  виправданою 
з огляду на порівняння гіпертрофованого розвитку інфор-
маційного  суспільства  з  темпоральними  межами  при-
йняття попередніх Правил.

Так, перші Правила були прийняті Вищою кваліфіка-
ційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів Укра-
їни 01 жовтня 1999 р. (далі – ПАЕ від 01 жовтня 1999 р.) 
[6]. Водночас питання щодо інформатизації суспільства на 
рівні національного законодавства, в тому числі в контексті 
розвитку  й  використання  соціальних  мереж,  були  визна-
чені лише у Законі України «Про основні засади розвитку 
інформаційного  суспільства  в  Україні  на  2007–2015  рр.» 
[7],  прийнятому  на  основі  Постанови  Верховної  Ради 
України від 1 грудня 2005 р. «Про Рекомендації парламент-
ських слухань з питань розвитку інформаційного суспіль-
ства в Україні». Таким чином, абсолютно очевидний факт 
неможливості встановлення правил поводження адвокатів 
у мережі  Інтернет у ПАЕ від 01 жовтня 1999 р.  з огляду 
на  зародковий  стан  інформатизації  суспільних  відносин 
в Україні. Разом з тим, приміром, ст. 13 цього корпоратив-
ного акту передбачає, що адвокат повинен як у своїй про-
фесійній діяльності, так і в приватному житті, дбаючи про 
престиж  звання  адвоката,  забезпечувати  високий  рівень 
культури  поведінки,  поводити  себе  гідно,  стримано,  так-
товно, по можливості зберігати самоконтроль і витримку, 
при здійсненні своєї професійної діяльності мати пристой-
ний зовнішній вигляд [6]. По суті, така норма, встановлю-
ючи загальні стандарти діяльності адвоката й окреслюючи 
широке  коло  відносин,  на  які  вона поширюється,  гіпоте-
тично може бути застосована в тому числі до його пове-
дінки у віртуальному просторі.

Варто  зазначити,  що  Правила  адвокатської  етики, 
затверджені Установчим з'їздом адвокатів України 17 лис-
топада 2012 р. (далі – ПАЕ від 17 листопада 2012 р.) [8], 
які  передували  прийняттю  чинних  натепер,  також  не 
регламентували  особливості  поводження  адвоката 
в  глобальній мережі. Більш того,  якщо ПАЕ від 01 жов-
тня 1999 р. у  загальному окреслювали межі й принципи 

культури поведінки осіб,  на  яких поширюється  дія Пра-
вил, що, своєю чергою, потенційно могло бути екстрапо-
льовано  на  діяльність  у  віртуальному  просторі,  то  ПАЕ 
від 17 листопада 2012 р. лише окреслили у ст. 46 культуру 
поведінки  адвоката  у  відносинах  з  учасниками  судового 
провадження.

Натомість,  з  прийняттям Правил  адвокатської  етики, 
затверджених Звітно-виборним з'їздом адвокатів України 
09 червня 2017 р. (далі – ПАЕ) [9], якісно змінився підхід 
нормотворця до встановлення правил поведінки адвоката, 
в  тому  числі,  до  регламентації  його  діяльності  в мережі 
Інтернет, що повністю корелює з міжнародними стандар-
тами, які діють у цій сфері. Так, наразі ПАЕ містять розділ 
VIII, що має назву «Дотримання норм адвокатської етики 
при використанні мережі Інтернет».

Відповідно до ст. 57 ПАЕ визначено, що участь адво-
ката в соціальних мережах (наприклад, але не обмежую-
чись: Facebook, Twitter, Linkedln, Pinterest, Google Plus+, 
Tumblr,  Instagram,  Flickr,  MySpace  та  інших),  Інтернет-
форумах  і  застосування  ним  інших  форм  спілкування 
в мережі  Інтернет допустимі, проте адвокат може розмі-
щувати, коментувати лише ту  інформацію, використання 
якої не завдає шкоди авторитету адвокатів та адвокатури 
в цілому. [9]. Фактично, окреслене положення, одночасно 
констатуючи  потенційну  можливість  адвоката  на  здій-
снення відповідної діяльності в мережі Інтернет, обмежує 
форми останньої його правовим статусом.

Разом  із  тим,  використання  органами  адвокатського 
самоврядування  оцінювальної  категорії  у  вигляді  «авто-
ритет  адвокатів  і  адвокатури  в  цілому»  при  регламента-
ції  імперативних норм зумовлює неможливість,  зокрема, 
уніфікованого  застосування  до  адвоката  дисциплінарних 
стягнень  за порушення окреслених положень відповідно 
до п. 3 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адво-
катську  діяльність»  [10],  де  зазначено,  що  до  дисциплі-
нарних  проступків  адвоката  відноситься,  в  тому  числі, 
порушення  правил  адвокатської  етики.  Вищенаведена 
теза  пояснюється  диференційованим  підходом  органів, 
уповноважених притягувати  адвоката  до  дисциплінарної 
відповідальності,  у  зв’язку  з  відсутністю  визначених  на 
законодавчому  рівні  критеріїв  кваліфікації  дій  особи  як 
таких, що дискредитують адвоката й адвокатуру загалом.

Наприклад, у рішенні № ХІІ-009/2019 Вищої кваліфі-
каційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 05 грудня 
2019 р.  [11] було констатовано порушення  з боку  адво-
ката ПАЕ у зв’язку з опублікуванням у мережі Facebook 
допису  комічного  змісту  з  використанням  лайливих 
слів. Проаналізувавши пояснення особи, яка  ініціювала 
питання  щодо  притягнення  адвоката  до  дисциплінар-
ної  відповідальності,  а  також  самого  адвоката,  Вища 
кваліфікаційно-дисциплінарна  комісія  адвокатури 
(далі  –  ВКДКА)  вказала,  що  з  огляду  на  опублікова-
ний  пост  вбачається  факт  невідповідності  розміщеної 
в ньому інформації вимогам, які передбачені Правилами 
адвокатської етики; однак, орган адвокатського самовря-
дування водночас не зазначив, яким чином була завдана 
шкода  авторитету  адвокатів  та  адвокатури  загалом,  не 
сформувавши у зв’язку із цим критерії, за якими можна 
було б встановити порушення ПАЕ адвокатом.

Водночас  Європейський  Суд  з  прав  людини  (далі  – 
ЄСПЛ) у п. 170 рішення у справі «Олександр Волков проти 
України»  зазначив,  що  формулювання  національного 
законодавства повинно бути досить передбачуваним, щоб 
дати  особам  адекватну  вказівку щодо  обставин  та  умов, 
за яких державні органи мають право вдатися до заходів, 
що вплинуть на їхні конвенційні права (див. рішення від 
24 квітня 2008 р. у справі «С.G. та  інші проти Болгарії» 
(С.G. and Others v. Bulgaria), заява № 1365/07, п. 39). Крім 
того, законодавство повинно забезпечувати певний рівень 
юридичного захисту проти свавільного втручання з боку 
державних органів. Наявність конкретних процесуальних 
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гарантій в цьому контексті необхідне. Те, які саме гаран-
тії вимагатимуться, певною мірою залежатиме від харак-
теру  й  масштабів  зазначеного  втручання  (див.  рішення 
у  справі  «Р.G.  та  J.Н.  проти  Сполученого  Королівства» 
(P.G.  and  J.Н.  v.  the United Kingdom),  заява №  44787/98, 
п.  46,  ЕСНR  2001-IX)  [12].  Більш  того,  як  справедливо 
підкреслив  Конституційний  Суд  України  у  рішенні 
№ 3-р(I)/2019 від 5 червня 2019 р. [13], юридична визна-
ченість  дає  можливість  учасникам  суспільних  відносин 
завбачати  наслідки  своїх  дій  і  бути  впевненими  у  своїх 
легітимних очікуваннях  (legitimate  expectations),  зокрема 
в тому, що набуте ними на підставі чинного законодавства 
право буде реалізоване.

Разом  із  тим,  доводиться  констатувати  неоднознач-
ність змісту цілої низки приписів адвокатської етики, що, 
як наслідок,  зумовлює  їхнє  свавільне  тлумачення. Отже, 
по  суті,  ст.  57  ПАЕ  натепер  має  здебільшого  рудимен-
тарний  характер  внаслідок  відсутності  необхідної  для 
належного  правозастосування  конкретизації,  важливість 
регламентації якої актуалізується відсутністю ефективних 
механізмів контролю за дискреційними повноваженнями 
дисциплінарного  органу  адвокатури,  оскільки  суд,  пере-
віряючи рішення суб'єкта владних повноважень на відпо-
відність закріпленим ч. 2 ст. 2 Кодексу адміністративного 
судочинства України критеріям, не втручається у вільний 
розсуд  суб'єкта  владних  повноважень,  беручи  до  уваги 
виключно процедурні аспекти [14]. На нашу думку, існує 
прямий корелятивний зв’язок між чіткістю формулювання 
положень ПАЕ,  з  одного  боку,  з  легкістю  їх  тлумачення 
та  дотримання  адвокатами  –  з  іншого,  адже  належний 
рівень регламентації етичних норм стимулює правомірну 
поведінку адресатів.

Слід відзначити, що ст. 57 ПАЕ не лише вказує на кон-
кретні форми діяльності адвоката в соціальних мережах, а 
й у концентрованому вигляді містить перелік принципів, 
яким  має  відповідати  поведінка  останнього  у  віртуаль-
ному просторі, а саме: незалежність, професійність, відпо-
відальність, чесність, стриманість і коректність, гідність, 
недопущення будь-яких проявів дискримінації, толерант-
ність  і  терпимість,  корпоративність  і  збереження  довіри 
суспільства,  конфіденційність.  Водночас  деякі  науковці 
зазначають,  що  принципи  адвокатської  етики,  визначені 
в  ст.  ст.  6–13  ПАЕ,  збігаються  з  принципами  поведінки 
адвокатів у  соціальних мережах лише у двох позиціях – 
незалежність  і конфіденційність, на підставі чого можна 
зробити  висновок,  що  всі  інші,  визначені  ст.  57  ПАЕ, 
поширюються виключно на діяльність адвоката в мережі 
Інтернет [15, с. 8].

Варто звернути увагу, що один із проблемних аспек-
тів  притягнення  адвоката  до  дисциплінарної  відпові-
дальності за порушення імперативних норм, пов’язаних 
із дотриманням правил поведінки в соціальних мережах, 
репрезентований  у  відсутності  правової  регламентації 
механізму ідентифікації особи в Інтернеті. Так, найбільш 
небезпечними можуть стати випадки створення так зва-
них  «фейкових  сторінок»  на  ім’я  адвоката,  суть  яких 
спрямована  на  дискредитацію  останнього  шляхом  роз-
повсюдження,  зокрема,  компрометувальної  інформації 
[16, c. 55]. Наприклад, у рішенні № VІ-014/2019 ВКДКА 
від  25  червня  2019  р.  [17]  як  доказ  неетичного  пово-
дження  адвоката  в  соціальній  мережі  шляхом  опублі-
кування  допису  відповідного  змісту  було  визнано  копії 
скріншотів  з  Інтернет-сторінки,  що,  однак,  не  може 
повною мірою свідчити про факт опублікування конкрет-
ної інформації саме цією особою.

Про  важливість  дотримання  юристами  етичних  про-
фесійних приписів свідчить і практика Верховного Суду. 

Так,  у  справі  №9901/998/18  Велика  Палата  Верховного 
суду за позовом особи до Кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії  прокурорів  щодо  скасування  рішення  про  звіль-
нення встановила, що позивачка, порушуючи Кодекс про-
фесійної  етики,  в  соціальній  мережі  «Одноклассники» 
на власній сторінці шляхом проставлення відміток «счи-
тает  классным»  під  відповідним  контентом  висловлю-
вала  повагу  до  комуністичної  символіки,  підтримувала 
пропаганду  комуністичного  й  націонал-соціалістичного 
(нацистського)  тоталітарних  режимів,  прихильно  ста-
вилася  до  закликів  до  агресивної  війни,  розв'язування 
воєнного конфлікту, відкритої підтримки учасників теро-
ристичної організації «Донецька Народна Республіка». За 
результатами розгляду цієї справи Верховний суд визнав 
законним  звільнення  позивачки  з  посади  прокурора, 
незважаючи  на  те,  що  отримання  Кваліфікаційно-дис-
циплінарною  комісією  прокурорів  доступу  до  заборо-
неного  сервісу  «Одноклассники» було  здійснено  з  пору-
шенням Указу Президента України від 15 травня 2017 р. 
№133/2017.  Примітне  у  цьому  провадженні  те, що Вер-
ховний Суд погодився з Кваліфікаційно-дисциплінарною 
комісією  прокурорів,  яка  зауважила,  що  грубий  харак-
тер  цього  дисциплінарного  правопорушення  очевидний, 
оскільки вчинення подібних дій, що порочать звання про-
курора й можуть викликати сумнів у його об`єктивності, 
неупередженості  й  незалежності,  а  також  одноразове 
грубе  порушення  правил  прокурорської  етики  не  може 
бути виправдано жодними обставинами та  є несумісним 
із подальшим зайняттям нею будь-якої посади в органах 
прокуратури, а тому відповідне до ч. 4 ст. 49 Закону Укра-
їни «Про прокуратуру» [18].

Більш  того,  практика  використання  як  доказу  вину-
ватості  адвоката  у  вчиненні  дисциплінарного  проступку 
скріншотів  із  соціальних  мереж  не  уніфікована.  Примі-
ром,  відповідно  до  рішення №  ІХ-002/2018  ВКДКА  від 
27 вересня 2018 р. [19] зазначено, що скріншоти сторінок 
із соціальної мережі із зазначенням сторінки адвоката не 
можуть бути доказом розміщення та розповсюдження вка-
заної  в  скарзі  інформації  саме  цим  адвокатом,  оскільки 
неможливо  певно  ідентифікувати  особу,  яка  створила 
й  розповсюджує  вказані  скаржником  електронні  доку-
менти  в  соціальній  мережі  Facebook;  такі  скріншоти  не 
мають сукупності обов’язкових реквізитів, передбачених 
для документів, без яких вони не можуть слугувати під-
ставою для врахування та, відповідно, не мають юридич-
ної сили.

Висновки і пропозиції. Таким чином, підсумовуючи 
вищевикладене, можна дійти висновку про необхідність 
конструктивного  вдосконалення  національного  законо-
давства  в  аспекті  конкретизації  положень,  що  визнача-
ють  правила  поведінки  адвоката  в  соціальних мережах. 
По-перше, важливим у контексті мінімізації потенційних 
порушень прав адвокатів у випадку застосування до них 
дисциплінарних стягнень загалом і дотримання ними ПАЕ 
зокрема  є  зменшення  при  регламентації  імперативних 
приписів оцінювальних категорій, адже наявність остан-
ніх  не  корелює  з  практикою  ЄСПЛ  щодо  забезпечення 
реалізації принципу правової визначеності як невідділь-
ної складової верховенства права. По-друге, актуальним 
залишається  питання  встановлення  на  законодавчому 
рівні  механізмів  ідентифікації  особи  задля  належного 
здійснення  процедури  притягнення  адвоката  до  дисци-
плінарної  відповідальності.  Отже,  вдосконалення  чин-
ного  законодавства  з  окресленого  питання  зумовить 
ефективне дотримання адвокатами ПАЕ, з одного боку, а 
також сприятиме стабілізації дискреційних повноважень 
дисциплінарних органів адвокатури – з іншого.
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Стаття присвячена загальному аналізу питань щодо стану України як правової держави після ратифікації Європейської конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція). Розглянуто статистику надходження заяв до Європейського Суду 
з прав людини (далі – ЄСПЛ) проти України, виконання рішень органами держави згідно зі ст. 53 Конвенції, зокрема недоліки виконання 
та їх причини, загальні обсяги грошових коштів, сплачених за судовими рішеннями, а також дії держави в особі Верховної Ради України, 
Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України щодо забезпечення належного виконання рішень Європей-
ського Суду. 

Загалом зазначено основні порушення, які Суд констатує у справах, порушених проти України. Автори зауважили, що деякі пору-
шення є систематичними, тому подальші наслідки – прийняття ЄСПЛ пілотних рішень, покладаючи на державу обов’язок не лише 
сатисфакції (сплати матеріального відшкодування заявнику), а й інші навантаження, які повинні бути виконані з боку України, наприклад 
прийняття реформаторських рішень, програм, оптимізація відповідної системи. Також було звернуто увагу на питання контролю з боку 
Комітету міністрів Ради Європи (далі – КМ РЄ) щодо виконання відповідних рішень Україною та на прийняті Комітетом меморандуми 
за результатами таких засідань. У статті процитовано кілька справ ЄСПЛ проти України, у яких Суд неодноразово вказував на недоліки 
правового поля й механізм виконання рішень, що є наслідком порушення прав людини та громадянина. Це вказує також на те, що існує 
проблема забезпечення дотримання Конвенції з прав людини на національному рівні, попри те що Конвенція – це по суті національний 
закон, а практика Суду – джерело права.

Задля усунення відповідних проблем на рівні держави було прийнято відповідні нормативно-правові акти, як закони так і підзаконні 
акти, зокрема програму ліквідації боргів України перед заявниками, утворення комісії з питань виконання рішень ЄСПЛ. Як передбача-
ється, усі ці дії повинні сприяти забезпеченню прав людини, верховенству права й удосконаленню правової системи в Україні.

Ключові слова: Європейський Суд з прав людини, порушення, невиконання, причини, ризики, санкції.

The article is devoted to the general analysis of the issues concerning the status of Ukraine as constitutional state after ratification of the 
European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, namely: statistics of applications to the European Court of 
Human Rights against Ukraine, enforcement of decisions by state bodies under 53 paragraph of the Convention. and the number of shortcomings 
and causes of such shortcomings in their implementation, the total amount of money paid by court decisions, as well as the actions of the state 
represented by the Verkhovna Rada of Ukraine, the President of Ukraine, Cabinet of Ministers of Ukraine, the Ministry of Justice of Ukraine to 
ensure the proper enforcement of judgments of the European Court of Justice.

In general, the main violations that the Court finds in the cases brought against Ukraine are indicated. The authors noted that some of the 
violations were systematic, so the further consequences are the adoption of pilot decisions, entrusting the state with the obligation not only to fulfill 
the compensation (payment of material compensation to the applicant) but also to other burdens that must be committed by Ukraine, for example, 
making reform decisions, programs, optimizing the relevant system. Attention was also drawn to the scrutiny by the Committee of Ministers of 
the Council of Europe of the implementation of the relevant decisions by Ukraine and memoranda adopted on the results of such meetings. The 
article cites several cases of European Court of Human Rights against Ukraine, in which the Court has repeatedly pointed out the shortcomings of 
the legal framework and the mechanism of enforcement of decisions resulting from human and civil rights violations. This also indicates that there 
is a problem of ensuring that the Convention on Human Rights is complied at national level, even though the Convention is essentially national 
law and the Court’s case-law is a source of law.

In general, in order to remedy the relevant problems at the state level, the relevant normative legal acts were adopted, both laws and 
by-laws, a program for elimination of Ukraine’s debts to the applicants, and the establishment of a commission for the implementation decisions 
of European Court of Human Rights. All these actions are expected to contribute to the protection of human rights, the rule of law and the 
improvement of the legal system in Ukraine.

Key words: European Court of Human Rights, violation, non-compliance, causes, risks, sanctions.

Актуальність теми.  Рішення  ЄСПЛ  підлягають 
обов’язковому  виконанню  країнами,  які  ратифікували 
Європейську конвенцію про  захист прав людини  і осно-
воположних  свобод.  Згідно  зі  стандартами Ради Європи 
значення  кожного  з  прийнятих  ЄСПЛ  рішень  полягає 
в  тому,  що  вони  впливають  не  лише  на  право,  а  також 
і на розвиток національного законодавства держав – учас-
ниць Конвенції. Ухилення держави від виконання рішень 
або  їх  виконання неповною мірою загрожує прийняттям 
політичних заходів відносно держави, аж до позбавлення 
членства в Раді Європи. Можливі політичні наслідки для 
держав є дуже непривабливими, тому рішення, як правило, 
виконуються вчасно. Однак протягом приблизно піввіко-
вої діяльності Європейського суду все ж таки зафіксовані 
непоодинокі випадки їх тривалого невиконання.

Стан дослідження. Питаннями сучасного стану впро-
вадження в національну правову систему рішень ЄСПЛ, а 

також дослідження механізмів виконання й першопричин 
невиконання  займалися  такі  вчені,  як  В.В.  Костицький, 
В.Т. Маляренко,  В.П. Паліюк, П.М.  Рабінович, О.І.  Тіу-
нов, С.В. Шевчук і багато інших.

Метою статті є  проведення  статистичного  дослі-
дження щодо кількості  заяв  і  винесених судових рішень 
ЄСПЛ проти України, а також аналіз основних причин їх 
невиконання в умовах сьогодення.

Виклад основного матеріалу.  Відповідно  до  пре-
амбули  й  ст.  1  Конституції  України  наша  держава 
є суверенною й незалежною, демократичною, соціальною 
та  правовою,  яка  поважає  й  дотримується  європейських 
цінностей. Уся  її  діяльність  спрямована на  забезпечення 
реалізації  й  дотримання  прав  людини  та  громадянина. 
Підтвердженням  цього  є  ратифікація  Європейської  кон-
венції  з прав людини  і  основоположних свобод Законом 
України № 475/97-ВР від 17 липня 1997 р. [1]. Україна як 
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держава – учасниця Конвенції взяла на себе зобов’язання 
виконувати остаточні рішення Суду в будь-яких справах, 
у яких вона є стороною.

Згідно  з  наданою ЄСПЛ  статистикою  у  2019  р.  було 
подано 8 883 заяви проти України  [2], що більше майже 
в 1,215 раза, ніж у 2017 р. (7112 заяв) [3] й у 2018 р. (7267) 
[4]. Ми є третьою країною з найбільшою кількістю справ 
(випереджає Росія й Туреччина). У 2019 р. було винесено 
187 рішень у справах проти України. Необхідно зазначити, 
що у 2017 р. ця цифра була набагато більшою – 12438, а 
у 2018 р. – 290. Таку кількість заяв до Європейського суду 
з прав людини деякі правники й політики пояснюють тим, 
що українці не в змозі захистити свої права в національних 
судах. Кількість заяв з України до ЄСПЛ постійно збіль-
шується: за весь період з моменту приєднання України до 
Конвенції проти України подано понад 95 тисяч заяв.

Порушення з боку України Європейський Суд оцінює 
в сумі від кількох тисяч євро до кількох тисяч десятків євро. 
Усі  ці  суми  сплачуються  з  державного  бюджету,  а  отже, 
відповідальність  за  порушення  з  боку  держави  несемо 
ми – українці, які, сплачуючи податки, поповнюють дер-
жавну казну. Згідно з даними Міністерства юстиції Укра-
їни у 2019 р. 443 рішення ЄСПЛ було визнано такими, що 
виконані  Україною.  Обсяг  грошових  коштів,  сплачених 
Україною  за  судовими  рішеннями ЄСПЛ минулого  року 
становив 44 664 231,60 грн, тобто понад 44 млн грн  [5]. 
Однак необхідно пам’ятати, що, встановивши порушення 
Конвенції з боку держави, ЄСПЛ не лише зобов’язує спла-
тити  компенсацію  заявнику,  а  також  і  зобов’язує  вжити 
заходи проти дій, унаслідок яких здійснюється системне 
порушення  прав  людини.  Такі  рішення  в  практиці  Суду 
мають назву пілотні. 

ЄСПЛ  констатував  такі  найбільш  критичні  системні 
порушення  з  боку  України:  надмірна  тривалість  кри-
мінального  й  цивільного  провадження;  жорстоке  пово-
дження з особами, що перебувають у місцях позбавлення 
волі;  порушення  права  на  життя,  а  також  відсутність 
ефективного  розслідування:  неналежна  адміністративна 
й судова практика затримання особи й обрання запобіж-
ного  заходу  у  вигляді  тримання  під  вартою;  проблема 
функціонування  судової  влади;  прогалини  в  законодав-
стві щодо  регулювання  свободи  зібрань;  незабезпечення 
державними органами можливості отримання копії доку-
ментів  з  матеріалами  справи  для  обґрунтувань  заяви  до 
ЄСПЛ; неналежні умови тримання під вартою, не надання 
медичної допомоги.

Меморандум щодо невиконання рішень національних 
судів в Україні (997-ме засідання КМ РЄ у червні 2007 р.) 
визначив  такі  основні  недоліки,  пов’язані  з  практикою 
виконання рішень національних судів проти органів дер-
жавної влади або державних підприємств в Україні:

–  відсутність  належного  бюджетного  фінансування 
виконання  судових  рішень  проти  державних  органів  чи 
державних підприємств;

–  складні правові норми щодо конфіскації й арешту 
майна держави, включно з її рахунками, які крім того не 
мали ефективного практичного застосування; 

–  відсутність  належних  ефективних  положень  про 
забезпечення  ефективної  компенсації  за  затримку  вико-
нання рішень; 

–  відсутність  ефективної  відповідальності  (кримі-
нальної,  адміністративної,  дисциплінарної  й  цивільної) 
державних  службовців  за  невиконання  рішень  і  відсут-
ність  відповідальності  розпорядників  у  процедурах  бан-
крутства й ліквідації за невиконання рішень; 

–  неефективність Державної виконавчої служби.
Меморандум  «Справи,  розглянуті  Комітетом  міні-

стрів стосовно невиконання чи несвоєчасного виконання 
рішень національних судів в Україні (справа «Юрій Мико-
лайович Іванов проти України (Yuriy Mikolayevich Ivanov 
v. Ukraine)» і група справ «Жовнер проти України (Zhovner 

v. Ukraine))» 2018 р. перелічує такі джерела проблеми, які 
було розглянуто в рішеннях КМ РЄ:

1)  відсутність  належного  бюджетного  фінансування 
виконання  судових  рішень  проти  державних  органів  чи 
державних підприємств;

2)  неможливість  арешту  будь-якого  майна,  розташо-
ваного  в Чорнобильській  зоні,  без  спеціального  дозволу 
держави;

3)  неможливість арешту будь-якого майна держави чи 
компаній-банкрутів, що належать державі, відповідно до 
мораторію на примусову реалізацію майна від 2001 р.;

4)  відсутність  відповідних  процедур  виконання 
рішень;

5)  брак  належної  відповідальності  (кримінальної, 
адміністративної,  дисциплінарної  чи  цивільної)  держав-
них службовців за невиконання рішень і відповідальності 
розпорядників  у  процедурах  банкрутства  й  ліквідації  за 
невиконання рішень;

6)  неефективність виконавчої служби;
7)  відсутність належних й  ефективних правил  забез-

печення  ефективної  компенсації  за  затримки  виконання 
рішень  і  необхідність  впровадження  ефективних  наці-
ональних  засобів  юридичного  захисту,  які  повинні  від-
повідати  основним  вимогам  Конвенції,  після  пілотного 
рішення Суду;

8)  відсутність інформації щодо точної суми боргу, яку 
держава  зобов’язана  сплатити  особам,  на  користь  яких 
постановлені національні судові рішення.

Експерти Ради Європи називають такі першопричини 
невиконання рішень національних судів в Україні:

1)  правові  причини:  недоліки  законодавства  про 
соціальне забезпечення та мораторії;

2)  фінансові  причини:  недостатнє  фінансування 
витрат на виконання судових рішень;

3)  інституційні причини (недоліки практики): рішення 
зобов’язального характеру, проблеми щодо обліку невико-
наних судових рішень, корупція, координація між різними 
гілками влади, державні виконавці v. приватні виконавці, 
розвиток інформаційних і комунікаційних технологій [6].

Рішення ЄСПЛ  у  справі  «Юрій Миколайович  Іванов 
проти України»: «84. Суд не бачить підстав не погоджу-
ватися  з  Урядом  у  тому,  що  причина  затримок  у  вико-
нанні остаточних рішень національних судів – в існуванні 
низки  різних  дисфункцій  у  правовій  системі  України. 
Зокрема Суд нагадує свої висновки за п. 1 ст. 6 Конвен-
ції  та  ст.  1  Першого  протоколу  в  цій  справі,  а  саме що 
затримки  у  виконанні  рішень,  винесених  на  користь 
заявника, були спричинені поєднанням певних факторів, 
таких  як  брак  бюджетних  коштів,  бездіяльність  з  боку 
державних виконавців і недоліки в національному законо-
давстві. <…> В інших справах, в яких порушуються ана-
логічні питання, заявники не мали можливості домогтися 
вчасної виплати присудженого судом відшкодування через 
невжиття органами влади певних бюджетних заходів або 
через запровадження заборони на арешт і продаж майна, 
що належить підприємствам, які перебувають у державній 
власності або контролюються державою...» [7].

Рішення  ЄСПЛ  у  справі  «Бурмич  та  інші  проти 
України»  проголошує,  що  «відповідні  проблеми  мають 
виключно  фінансовий  і  політичний  характер»  (п.  195). 
ЄСПЛ ще раз звернув увагу на наявність в Україні проб-
леми  невиконання  судових  рішень  і  закликав  державу 
розробити дієвий механізм усунення системних  і грубих 
порушень прав людини, визначивши строк у два роки для 
вирішення цієї проблеми.

Але цього разу Суд не обмежився тільки зауваженнями 
в  бік  України.  Вище  зазначеним  рішенням  було  виклю-
чено  з реєстру ЄСПЛ понад 12 тис.  заяв проти України, 
що стосувалися того самого питання. Суд постановив, що 
надалі всі заяви проти України щодо невиконання судових 
рішень  не  розглядатимуться,  а  переадресовуватимуться 
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Комітету міністрів, доки Україна не розробить належного 
механізму.

Правові  й  політичні  ризики  для  України  полягають 
у  тому, що до  держави-порушниці  (в  нашому  випадку  – 
яка не виконує рішення ЄСПЛ) можуть бути застосовані 
різноманітні санкції, наприклад позбавлення права голосу 
або  тимчасове  зупинення  членства,  аж  до  виключення 
з Ради Європи. 

Джерело неефективної роботи виконавчої служби слід 
шукати перш за все в недосконалому правовому регулю-
ванні,  численних  законодавчих  обмеженнях  і  недостат-
ньому  асигнуванні  державою  видатків  для  виконання 
рішень ЄСПЛ. Свою роль відіграє також різне правозасто-
сування й різні судові позиції щодо вирішення однієї й тієї 
ж категорії спорів.

Указом  Президента  України  від  20  травня  2015  р. 
№276/2015 було схвалено Стратегію реформування судо-
устрою,  судочинства й  суміжних правових  інститутів на 
2015–2020 рр. Стратегією було визнано існування істотних 
недоліків, які заважають ефективному виконанню судових 
рішень.  Це  зокрема  гранично  низька  частка  фактичного 
виконання  судових  рішень;  відсутність  ефективної  сис-
теми мотивації державних виконавців; системні недоліки 
у взаємодії державних виконавців з  іншими державними 
й недержавними установами.

Першими кроками держави на шляху реалізації Стра-
тегії  були  інституціональні  зміни,  які  повинні  змінити 
застарілі  й  неефективні  механізми  виконання  судових 
рішень.  Реформу  виконавчого  провадження  провели 
в комплексі з судовою реформою. Йдеться насамперед про 
прийняття Законів України «Про виконавче провадження» 
й  «Про  органи  та  осіб,  які  здійснюють примусове  вико-
нання судових рішень і рішень інших органів». До карди-
нальних заходів з вирішення проблеми уряд вдавався про-
тягом 2018 р. й продовжив цю діяльність у 2019 р.

19  квітня  2018  р.  офіційно  відкритий  Проєкт  Ради 
Європи  «Підтримка  виконання  Україною  рішень  Євро-
пейського  суду  з  прав  людини».  Проєкт  фінансується 
Фондом з прав людини. Метою Проєкту є підтримка Укра-
їни  в  удосконаленні  національних механізмів  виконання 
рішень Європейського суду з прав людини, якими конста-
товано порушення ст. 6 Конвенції у зв’язку з недоліками 
функціонування судової системи.

Вже  у  червні  2018  р.  Міністерство  юстиції  презен-
тувало  механізм  виконання  рішення  у  справі  «Бурмич 
та  інші  проти  України»  під  назвою  Програма  #НіБор-
гамДержави й законопроєкт №8533 від 27 червня 2018 р. 
«Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів Укра-
їни щодо подолання проблеми заборгованості держави за 
рішеннями судів», покликаний остаточно розв’язати про-
блему  невиконання  судових  рішень  в Україні. Мін’юсту 
довелося визнати, що проблема полягає у сфері правового 
регулювання  і  що  механізм  виконання  судових  рішень, 
закріплений  Законом  «Про  гарантії  держави щодо  вико-
нання судових рішень», виявився неефективним.

Програма, запропонована Мін’юстом, передбачає ска-
сування мораторіїв та інших заходів, які перешкоджають 
виконавчим провадженням щодо державних підприємств; 
запровадження системи моніторингу законопроєктів і чин-
ного законодавства щодо встановлення додаткових пільг, 
а  також можливості  державного  бюджету  з  метою  запо-
бігання  прийняттю  законів,  що  передбачають  видатки, 
які  перевищують  можливості  бюджету;  вдосконалення 
процедури  порушення  цивільного  провадження  проти 
державних підприємств щодо відшкодування коштів,  які 

сплачуються з державного бюджет;, встановлення системи 
постійного  моніторингу  рішень  про  стягнення  коштів 
з  держави  з  метою  запобігання  новим  хвилям  масових 
позовів проти держави [8].

Кабінет  Міністрів  України  затвердив  Постанову  від 
29 серпня 2018 р. № 700 «Про реалізацію експерименталь-
ного  проєкту  у  сфері  примусового  виконання  рішень», 
відповідно  до  якої Мін’юст  повинен  організувати  офіси 
«Центр  виконання  рішень»  з  розміщенням  у  них  управ-
лінь Державної виконавчої служби головних територіаль-
них  управлінь  юстиції  Мін’юсту  в  Дніпропетровській, 
Луганській, Одеській, Сумській областях та м. Києві.

Під час останнього засідання Комітету міністрів Ради 
Європи  3–5  березня  2020  р.  стосовно  дотримання  прав 
людини,  виконання  рішень  ЄСПЛ  були  розглянуті  такі 
питання  стосовно  України,  як  незалежність  і  неуперед-
женість  судової  влади,  реформування  судової  системи 
(«Олександр Волков  та  інші  проти України»);  проблеми 
невиконання або затримки виконання національних судо-
вих  рішень,  винесених  проти  держави,  та  відсутності 
ефективних  внутрішніх  засобів  захисту  в  цьому  відно-
шенні («Юрій Миколайович Іванов і Бурмич та інші проти 
України»); недопущення порушення права на справедли-
вий  суд  під  час  повторного  розгляду  справи  після  вине-
сення  рішення  Європейським  Судом,  оскільки  сталося 
помилкове  тлумачення  висновків  Суду  («Бочан  та  інші 
проти України»). Як бачимо,  всі  ці  питання  стосувалися 
саме ст. 6 Конвенції. Комітет міністрів не лише проаналі-
зував загальні питання, які порушувалися вищеназваними 
справами,  а  й  саму  ситуацію  в  Україні:  прийняті  прак-
тичні й інституційні заходи, внесені зміни до Конституції 
України й законодавства, зокрема приділено увагу Закону 
України № 193-IX, який змінив положення в Законі Укра-
їни  «Про  судоустрій  та  статус  суддів»  щодо  кількості 
суддів у Верховному Суді й Вищій кваліфікаційній комі-
сії  суддів  України,  та  Висновок  Венеціанської  Комісії 
до  нього. Необхідно  зазначити, що Комітет  міністрів  не 
схвалював такі законодавчі зміни й закликав українського 
законодавця  внести  поправки  до  цього  Закону,  взяти  до 
уваги  Висновок  Венеціанської  Комісії,  а  також  вкотре 
підтвердив  готовність  Ради  Європи  надати  допомогу 
в законодавчому процесі , щоб законодавство, яке регулює 
функціонування судової влади та її застосування на прак-
тиці,  відповідало  Конвенції,  інтерпретованій  у  практиці 
Суду,  та  рекомендації  Ради  Європи  щодо  незалежності 
суддів [9]. 11 березня 2020 р. Конституційний Суд України 
Рішенням №4-р/2020 визнав цей Закон таким, що не від-
повідає Конституції України [10]. Кабінет Міністрів Укра-
їни  1  квітня  2020  р.  прийняв  постанову  про  утворення 
Комісії  з  питань  виконання  рішень  Європейського  суду 
з прав людини. 

Прийняті  рішення  Європейським  Судом  з  прав 
людини  проти  України  є  певним  відображенням  вну-
трішньої  правової  та  інституційної  системи  в  середині 
країни, а також рівня дотримання прав і свобод людини. 
Однак  ми  не  можемо  говорити,  що  вони  мають  лише 
негативний  характер,  оскільки  вказують  на  недоліки 
в  діяльності  держави,  тому  що,  з  іншого  боку,  вони 
є  оздоровленням  і  трансформацією  правової  системи 
України,  це  наближення  її  до  конкретних  стандартів, 
визначених  у  практиці  ЄСПЛ  і  Комітету  міністрів.  Як 
зазначає  П.  Пушкар,  фактично  це  робота  на  майбутнє 
правової  системи,  судової  системи,  лібералізації  права 
й  забезпечення  сталості  верховенства  права  в  Україні 
в довгостроковій перспективі [11].
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Стаття присвячена дослідженню сутнісних ознак англо-американської (класичної) моделі суду присяжних. Аргументовано, що впро-
вадження класичної моделі суду присяжних має своєю першопричиною взаємне шанобливе правовідношення між державою та гро-
мадянським суспільством з високим рівнем правової свідомості. Визначено, що європейська модель суду присяжних є альтернативою 
класичній моделі, проте серед сучасних науковців побутує думка, що такий різновид здійснення судочинства не може розглядатися як 
суд присяжних, функціонування якого передбачає розмежування повноважень професійних суддів і присяжних у судовому засіданні. 
Встановлено, що існування суду присяжних з погляду англо-американської правової моделі є стратегічно важливим в аспекті запобігання 
судовій помилці. Визначено, що однією з особливостей класичної моделі суду присяжних є наявність у судовій системі як професійних 
суддів, так і присяжних, а також чітке розмежування компетенції суддів і присяжних. У ході дослідження зроблено висновок, що рішення 
присяжних у більшості країн, які використовують англо-американську модель суду присяжних, не повинно бути вмотивованим, присяжні 
не повинні пояснювати прийняті ними рішення незалежно від його змісту (обвинувального чи виправдовувального) на відміну від євро-
пейської моделі суду присяжних (в аспекті забезпечення права на справедливий суд). Встановлено, що безперечним позитивом суду 
присяжних англо-американської (класичної) моделі є те, що рішення по справі приймається колегіально, таким чином зменшуючи ризик 
неправомірного впливу. Визначено, що недоліками здійснення судочинства за участю присяжних незалежно від моделі суду присяжних 
є відсутність у таких осіб юридичної освіти, непрофесійний підхід до вирішення судової справи, а також те, що присяжні часто виносять 
вердикти на основі емоційного сприйняття ситуації, що є предметом судового засідання.

Ключові слова: судова влада, судочинство, присяжні, англо-американська модель суду присяжних.

The article is devoted to the study of the essential features of the Anglo-American (classical) model of jury trial. It is argued that the introduction 
of the classic jury trial has as its root cause a mutually respectful legal relationship between the state and civil society with a high level of legal 
awareness. It has been determined that the European model of jury trial is an alternative to the classical model, but among modern scholars 
there is an opinion that such a type of judicial proceedings cannot be considered as a jury trial, the functioning of which involves the separation 
of powers of professional judges and jurors in a court session. It has been established that the existence of a jury in terms of the Anglo-American 
legal model is strategically important in the prevention of error. It is determined that one of the features of the classic jury trial model is the 
presence in the judicial system of both professional judges and jurors, as well as a clear delineation of the competence of judges and jurors. The 
study concluded that jury decisions in most countries that use the Anglo-American model of jury trial should not be reasoned, juries should not 
explain their decisions regardless of their content (indictment or acquittal), unlike the European court model jury (in terms of ensuring the right to 
a fair trial). It is established that the undisputed positive of the jury of the Anglo-American (classical) model is that the decision in the case is taken 
collectively, thus reducing the risk of undue influence. It is determined that the disadvantages of conducting jury trials, regardless of the jury’s 
model, are the lack of such legal education, unprofessional approach to the court case, and the fact that jurors often make judgments based on 
the emotional perception of the subject matter of the court meeting.

Key words: judiciary, trial, jury, Anglo-American model jury trial.

Постановка проблеми та її актуальність. Відправ-
лення правосуддя судом присяжних як форма безпосеред-
ньої (прямої) участі народу в здійсненні судочинства завжди 
було предметом гострих дискусій. Здійснення судочинства 
за участю присяжних у класичному вигляді є притаманним 
для держав, де існує однакове усвідомлення права й право-
вої  дійсності,  де  позитивне  взаємне  сприйняття  держави 
й  людини  є  аксіомою,  оскільки  формувалося  століттями 
й було сформовано успішно. З огляду на вищезазначене роз-
гляд  проблематики  суду  присяжних  англо-американської 
(класичної) моделі є вкрай актуальним і доцільним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
відправлення правосуддя судом присяжних були висвітлені 
в працях таких дослідників, як С.В. Гладій, К.Ф. Гуценко, 
В.В.  Колюх,  Т.В.  Коротун,  О.В.  Новиков,  Н.С.  Солниш-
кіна,  А.А.  Солодков,  В.М.  Тертишник  та  інші.  Разом  із 
тим  такі  дослідження  дають  фундамент  для  глибшого 
й детальнішого розгляду проблематики  здійснення судо-
чинства судом присяжних власне класичної моделі.

Метою статті є визначення сутнісних ознак й особли-
востей англо-американської (класичної) моделі суду при-
сяжних.

Виклад основного матеріалу дослідження й отри-
мані результати. Станом на сьогодні спостерігається чис-
ленна кількість дискусій щодо розмежування форм участі 
народу в здійсненні судочинства. Так, на думку науковця 
С.В. Гладія, доцільно виділяти лише дві форми участі гро-
мадськості в здійсненні судової влади. До них дослідник 
відносить такі інститути: 1) мирових суддів; 2) народних 
засідателів, шефенів і присяжних. Ознакою, що об’єднує 
обидва вищезазначені елементи, є наявність  ідентичного 
суб’єкта. Так, до осіб, які беруть участь у здійсненні судо-
чинства  в  обох  випадках,  належать  члени  громади,  які 
проживають  на  території,  що  перебуває  у  віданні  того 
чи  іншого  суду. Водночас  підставами  для  розмежування 
досліджуваних  таких правових  інститутів  є  спосіб  залу-
чення  громадськості  до  відправлення  правосуддя.  Так, 
перша  категорія  характеризується  тим,  що  обирається 
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в межах конкретного переліку претендентів, друга своєю 
чергою – «через свідомий вибір громадськістю особи, яка 
користується повагою, авторитетом і довірою відповідної 
територіальної громади». Іншою ознакою, що дає можли-
вість розмежовувати обидві форми участі народу в  здій-
сненні  судочинства,  є  різний  правовий  статус  суб’єкта, 
що  обумовлений  особливостями  функціонального  при-
значення. Якщо мирові судді здійснюють швидше «допо-
міжні» повноваження,  то шефени,  присяжні  й  засідателі 
наділені  підвищеним  рівнем  відповідальності  перед 
громадськістю.  Учений  дійшов  висновку,  що  найбільш 
оптимальною формою безпосередньої участі суспільства 
є виборні мирові судді [2, с. 112].

Сучасні  дослідники  виокремлюють  дві  моделі  суду 
присяжних  –  англо-американську  (класичну)  та  євро-
пейську.  Кожна  з  зазначених  систем  характеризується 
своєрідними  особливостями  добору  присяжних,  а  також 
виконання  ними  судових  функцій.  Так,  європейська 
модель  суду  присяжних  характеризується  колегіальним 
прийняттям рішення стосовно вини, правової оцінки сус-
пільно-небезпечної дії й визначення заходів примусового 
державного  впливу  [6,  с.726].  Хоча  європейська  модель 
суду присяжних є альтернативою класичній моделі, серед 
сучасних  науковців  побутує  думка,  що  такий  різновид 
здійснення судочинства не може розглядатися як суд при-
сяжних, «сутність якого полягає в особливій конструкції 
процесу за участю народного елементу з розподілом ком-
петенції між професійними й непрофесійними суддями» 
[8, c. 26].

У XVIII ст. Блекстоун (Blackstone) назвав суд присяж-
них  основою  «сильного  і  двостороннього  бар’єра»  між 
свободами народу та прерогативою корони й обґрунтував 
таку позицію тим, що кожне обвинувачення повинно бути 
підтверджене  рівним  виборчим правом  дванадцяти  осіб, 
обраних  довільним  шляхом.  Фундаментальне  рішення 
законодавчого  органу  щодо  специфіки  й  особливостей 
здійснення  судової  влади  судом  присяжних  обумовлене 
наділенням повноваженнями щодо вирішення долі обви-
нувачених  особам,  які  не  займаються  здійсненням  судо-
чинства на професійній основі, знайшло своє вираження 
в кримінальному законі, який закріплює засади участі гро-
мадськості у визначенні провини чи невинуватості [10].

Впровадження класичної моделі  суду присяжних має 
своєю  першопричиною  взаємне  шанобливе  правовід-
ношення  між  державою  й  громадянським  суспільством 
з  високим  рівнем  правової  свідомості.  Взаємоповага 
й  довіра  між  владою  й  народом  обумовлена  основною 
метою так званого «суспільного договору», який розмеж-
овує компетенцію професійного судді й присяжного задля 
прийняття найбільш ефективного судового рішення в кон-
кретному провадженні [8, c. 15].

Слід зазначити, що до моменту прийняття Конституції 
Сполучених Штатів і Білля про права інститут суду при-
сяжних майже повсюдно практикувався, журі присяжних 
з  функціями  дізнання  було  започатковано  франкськими 
завойовниками для укріплення прав короля. Генріх ІІ під-
тримував цей тип провадження, оскільки намагався вста-
новити  контроль  над  механізмом  правосуддя,  спочатку 
в цивільному процесі, а згодом і в кримінальних справах.

Розробники  федеральної  конституції  й  конституцій 
штатів  прагнули  не  тільки  створити  незалежну  судову 
систему,  але  й  гарантувати  всі  необхідні  умови  задля 
убезпечення  судового  провадження  від  свавілля  й  зло-
вживання повноваженнями. Окрім цього право на розгляд 
справи судом присяжних справедливо визначалося однією 
з гарантій запобігання тиску на суд з боку органів держав-
ної влади.

Таким чином, однією з особливостей класичної моделі 
суду присяжних є наявність у судовій системі як професій-
них  суддів,  так  і  присяжних,  а  також  чітке  розмежування 
компетенції суддів й осіб, що здійснюють судочинство не як 

основний вид діяльності. Специфіка цієї ознаки в тому, що 
присяжні лише визначають, винна особа чи ні, а от безпосе-
редньо покарання за наявності вини призначає власне суддя.

Вердикт  суду присяжних виноситься  самостійно,  без 
участі  осіб,  котрі  займаються  судочинством  на  профе-
сійній  основі.  Лише  після  того,  як  присяжні  прийняли 
рішення  про  винуватість,  суддя  визначає  розмір  і  вид 
покарання [7, с. 133]. Щодо розподілу повноважень суддів 
і присяжних, то Ю. Асадчев справедливо розмежовує їхні 
ролі  на  вирішення  «питання  факту»  й  «питання  права». 
Також  дослідник  виокремлює  й  таку  ознаку  класичної 
моделі  суду присяжних,  як «відстороненість» таких осіб 
від  судового  провадження,  під  яким  розуміє  відсутність 
можливості ставити запитання самостійно [1].

Водночас  оцінка  доказів  присяжними  здійснюється 
у ході судового провадження, тобто вони не ознайомлю-
ються з матеріалами справи до засідання.

Під час розгляду справи, завданням присяжних є визна-
чення наявності власне події злочину, а також винуватості 
особи в його  вчиненні. Також присяжні повинні  встано-
вити, виходячи з обставин справи, можливість поблажли-
вого ставлення до підсудного [5, с. 72].

Характерною  ознакою  суду  присяжних  англо-аме-
риканської  моделі  є  також  те,  що  рішення  присяжних 
у  більшості  країн  за  умови  відправлення  такого  роду 
судочинства (виняток становить, до прикладу, Іспанія) не 
повинно  бути  вмотивованим  незалежно  від  його  змісту 
(обвинувального  чи  виправдовувального)  на  відміну  від 
європейської  моделі  суду  присяжних  (в  аспекті  забезпе-
чення права на справедливий суд). Окрім цього за законо-
давством  значної  частини держав,  які  застосовують кла-
сичну модель  суду  присяжних,  перегляд  рішення  такого 
суду є можливим лише «за наявності  істотних порушень 
процесуального законодавства» [7, с. 133]. 

Слід  зауважити, що  для США  є  притаманними  різні 
способи формування списку присяжних. Водночас завдан-
ням формування такого переліку займається відповідальна 
особа  –  судовий  чиновник.  Однією  з  умов  ефективного 
виконання ним своїх повноважень є залучення до списку 
присяжних осіб з максимально різних верств суспільства 
[4, с. 43]. 

На  наше  переконання,  безперечним  позитивом  суду 
присяжних  англо-американської  (класичної)  моделі 
є  те,  що  рішення  по  справі  приймається  колегіально, 
таким  чином  зменшуючи  ризик  неправомірного  впливу 
[9,  с. 223]. Водночас недоліками здійснення судочинства 
за  участю  присяжних  незалежно  від  моделі  суду  при-
сяжних  є  відсутність  у  таких  осіб юридичної  освіти  та, 
отже, непрофесійний підхід до вирішення судової справи. 
Попри це деякі вимоги до осіб, залучених до судового роз-
гляду в ролі присяжних, все ж установлені. Так, у США 
й Англії визначений віковий ценз – від 18 років [3, с. 13].

Окрім цього суд присяжних на момент виконання своїх 
процесуальних  повноважень  керується  в  основному  влас-
ними уявленнями щодо переконливості  аргументів кожної 
зі сторін. Тому ще одним негативним моментом тут є те, що 
присяжні  часто  виносять  вердикти  на  основі  емоційного 
сприйняття ситуації, що є предметом судового засідання. 

Так,  судова  система  США  передбачає  два  варіанти 
розгляду справи в судовому засіданні – здійснення судо-
чинства професійними суддями й суди присяжних. Знання 
відмінностей між ними, а також переваг і недоліків кож-
ного з них є важливою складовою підготовки ефективної 
стратегії судового розгляду юридичних спорів. Існування 
суду присяжних з точки зору англо-американської право-
вої системи є стратегічно важливим в аспекті запобігання 
судовій помилці. Поряд із цим беззаперечним є той факт, 
що  вкрай  недоцільно  вважати,  що  судове  провадження, 
яке  проводиться  професійними  суддями,  не  є  справед-
ливим.  Розгляд  справи  професійним  судом  вбачається 
найбільш  доцільним,  коли  особа  потребує  швидкого  
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вирішення юридичного питання. Такі судові засідання, як 
правило,  займають менше часу, ніж за участю суду при-
сяжних,  оскільки  фактично  «оминають»  процес  відбору 
журі й навчання [11].

Висновки. На  основі  вищенаведеного  доходимо  до 
висновку, що головними ознаками класичної моделі суду 
присяжних є такі: 1) наявність у судовій системі як про-
фесійних суддів, так і присяжних; 2) чітке розмежування 
компетенції професійних і «непрофесійних» суддів (при-
сяжні лише визначають, винна особа чи ні, а от безпосе-

редньо вид і розмір покарання за наявності вини призначає 
власне суддя); 3) оцінка доказів присяжними здійснюється 
в ході судового провадження, тобто вони не ознайомлю-
ються  з матеріалами справи до  засідання; 4) рішення по 
справі  приймається  колегіально,  таким  чином  зменшу-
ється ризик неправомірного  впливу;  5)  рішення присяж-
них у більшості країн за умови відправлення такого роду 
судочинства не повинно бути вмотивованим; 6) перегляд 
рішення суду присяжних є можливим лише за умови пору-
шення процесуального аспекту вирішення справи.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ АДВОКАТУРИ  
НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ПОРІВНЯНО З МІЖНАРОДНИМ ДОСВІДОМ

PROVIDING THE ADVOCACY INDEPENDENCE AT NATIONAL LEVEL COMPARED  
TO INTERNATIONAL EXPERIENCE

Муштай Н.О.,
студентка V курсу факультету адвокатури

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Стаття присвячена реалізації принципу незалежності адвоката та адвокатури, закріпленню цього принципу в національному та між-
народному законодавстві. Така засада затверджена на конституційному рівні, що виокремлює її з-поміж інших деонтологічних засад 
адвокатури. Автор розкриває елементи принципу незалежності у вітчизняному законодавстві: незалежність адвоката від впливу власних 
інтересів; незалежність від правоохоронних органів та держави; наявність процесуальних гарантій, які забезпечують свободу діяльності 
адвоката; незалежність від ділових партнерів адвоката; функціонування адвокатського самоврядування. 

Крім того, розглядаються проблеми реалізації та дотримання принципу незалежності за національним законодавством і шляхи їх 
подолання. Наводиться успішна практика притягнення до відповідальності осіб, які порушували гарантії адвокатської діяльності, що є 
складником засад незалежності; участі органів адвокатського самоврядування в дотриманні незалежності адвоката.

У статті розкривається принцип незалежності адвокатури у світлі практики Європейського суду з прав людини, наводяться вимоги 
щодо забезпечення незалежності адвоката, окреслені судом. Автор здійснює аналіз цих вимог та їх зміну в рішеннях Європейського суду, 
зокрема при здійсненні обшуку житла адвоката. Також автор звертає увагу на поради, які містяться в рішеннях Європейського суду, щодо 
внесення змін у законодавство, оскільки забезпечення принципу незалежності адвоката та адвокатури є запорукою реалізації право-
суддя, захисту прав та інтересів людини.

Встановлено, що роль правника у суспільстві є значно більшою, ніж виконання його обов’язків: адвокат забезпечує відновлення та 
реалізацію прав людини; він є посередником між суспільством і судовою владою, оцінюючи її та доводячи до відома громадськості недо-
ліки у механізмі правосуддя. Для успішного виконання адвокатом суспільної ролі держава повинна забезпечувати реалізацію наведених 
у статті складників принципу незалежності, удосконалення національного законодавства з питань діяльності адвокатури.

Ключові слова: принципи адвокатури, принцип незалежності, гарантії адвокатської діяльності, забезпечення принципу незалеж-
ності.

The article is devoted to the realization of the principle of independence of the lawyer and the bar, the consolidation of this principle in 
national and international law, which is the only principle enshrined at the constitutional level. The author reveals the elements of the principle of 
independence in national law: the independence of the lawyer from the influence of his own interests; independence from law enforcement and 
the state as a whole; the existence of procedural safeguards that ensure the freedom of the lawyer; independence from the lawyer’s business 
partners; functioning of lawyer’s self-government. 

In addition, the problems of implementation and observance of the principle of independence under national legislation and ways of 
overcoming them are considered. Successful practice of bringing to justice those who violate the guarantees of advocacy, which is a constituent 
of the principle of independence, is described.

The article reveals the principle of the independence of the bar in the light of the case-law of the European Court of Human Rights, and sets 
out the requirements for ensuring the independence of the lawyer outlined by the Court. The author analyzes these claims and their changes in 
the decisions of the European Court, in particular during the search of a lawyer’s home. The author also draws attention to the European Court’s 
advice on amending the law, as securing the principle of the independence of the lawyer is the key to the administration of justice.

It is established that the role of the lawyer in society is much greater than the fulfillment of his / her duties: the lawyer provides for the 
restoration and realization of human rights; it is a mediator between the public and the judiciary, assessing it and bringing to the attention of 
the public the shortcomings in the justice mechanism. In order for a lawyer to perform a public role successfully, the state must ensure the 
implementation of the constituent principles of independence, and the improvement of national legislation, cited in the article.

Key words: principles of advocacy, principle of independence, guarantees of advocacy, ensuring the principle of independence.

Постановка проблеми. Адвокатська діяльність – одна 
з видів професій, у якій можуть стиратися межі між етич-
ною поведінкою та аморальною. На допомогу фахівцям як 
орієнтир приходять принципи адвокатської діяльності, які 
закріплюють  основні  права,  обов’язки  та  гарантії  діяль-
ності правників. Аналіз національної та міжнародної судо-
вої практики висвітлює систематичне порушення принципу 
незалежності  адвокатів,  що  призводить  до  викривлення 
та  знецінення  правосуддя,  адже  правники  є  головними 
дійовими особами в судовій системі, прямо залученими до 
її функціонування і захисту сторони процесу.

Дослідження  проблем  реалізації  принципу  незалеж-
ності  адвокатської  діяльності  та  причин  їх  виникнення 
є  запорукою  подальшого  вдосконалення  професійної 
діяльності адвоката. 

Метою статті є дослідження принципу незалежності 
адвокатської діяльності,  висвітлення проблемних питань 
національного  законодавства щодо  реалізації  цієї  засади 
та  порівняльний  аналіз  міжнародного  досвіду,  прак-
тики  Європейського  суду  з  прав  людини  щодо  забезпе-
чення дотримання такого принципу приватними особами 
та суб’єктами владних повноважень.

Стан опрацювання. Питання  реалізації  принципу 
незалежності адвокатури досліджували науковці О.Д. Бой-
ков, Т.В. Варфоломеєва, Є.В. Васьковський, М.М. Видря, 
О.Д. Святоцький, І.С. Яртих, О.Г. Яновська та інші вчені.

Виклад основного матеріалу.  Одним  із  ключових 
принципів  адвокатської  діяльності  є  принцип  незалеж-
ності, який є єдиним  із  закріплених на конституційному 
рівні. Ця  засада діяльності міститься в Законом України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», у Правилах 
адвокатської етики. ПАЕ розтлумачують цей принцип так: 
«Незалежність  та  свобода  адвоката повинна  убезпечува-
тися від будь-якого впливу з боку державних органів, полі-
тичних партій, інших адвокатів тощо, а також від впливу 
своїх особистих інтересів» [1]. 

Принцип незалежності застосовується не тільки по відно-
шенню до діяльності правника, а й щодо адвокатури загалом, 
що виявляється у самостійному вирішенні питання організа-
ції і діяльності адвокатури в порядку, встановленому Законом 
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

Відповідно до Загального кодексу правил для адвока-
тів країн європейського співтовариства завдання, які вико-
нує адвокат у процесі професійної діяльності, вимагають 
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його  абсолютної  незалежності  і  відсутності  будь-якого 
впливу на нього, пов’язаного  із  зовнішнім тиском. Неза-
лежне  становище  адвоката  сприяє  зміцненню  в  суспіль-
стві  довіри  до  процедур  правосуддя  і  неупередженості 
суддів.  Адвокату  варто  уникати  будь-яких  утисків  влас-
ної незалежності і не поступатися принципами обов’язку 
заради інтересів інших осіб [2]. 

Принцип  незалежності  має  декілька  складників,  які 
доцільно  розглянути  окремо  один  від  одного.  Незалеж-
ність адвоката повинна убезпечуватися від впливу власних 
інтересів адвоката. ПАЕ встановлюють вимогу розірвати 
договір із клієнтом, якщо адвокат доходить висновку, що 
наявна суперечність між особистими інтересами адвоката 
та його професійними правами і обов’язками перед клієн-
том  [1]. Таким чином принцип незалежності  тісно пере-
плітається з принципом уникнення конфлікту інтересів. 

Наступним складником засади є незалежність від пра-
воохоронних органів держави. На думку автора, цей еле-
мент  принципу  є  найбільш  уразливим.  Це  виявляється 
у декількох площинах. Незалежність повинна виявлятися 
не тільки у відсутності тиску, а й у можливості викорис-
товувати всі наявні засоби для захисту інтересів клієнта. 

Якщо  звернутися  до  КПК,  то  бачимо,  що  більшість 
слідчо-оперативних  дій  може  бути  ініційована  слідчим 
або прокурором. Для забезпечення проведення слідчої дії 
адвокат  повинен  звернутися  до  слідчого  з  клопотанням 
та отримати згоду на проведення. Логічно уявити, що слід-
чий не матиме бажання витрачати власний час і ресурси, 
щоб отримати виправдувальні докази, які взагалі можуть 
бути  відсутні.  Відмова  у  задоволенні  клопотання  може 
бути оскаржена до слідчого судді, проте й така можливість 
є сумнівною. 

У адвоката є ще один механізм збору доказів – адвокат-
ський запит. Проте такий запит не завжди є дієвим. Так, 
за відсутності відповіді або надання неповної інформації 
порушника  може  бути  притягнуто  до  адміністративної 
відповідальності  за  статтею  212-3  КУпАП,  проте  це  не 
пришвидшить  надання  відповіді,  якщо  вона  необхідна 
терміново. Практика притягнення до відповідальності  за 
статтею 212-3 КУпАП дійсно має місце. Так, є постанова 
Солом’янського районного суду у справі № 760/7608/17 від 
27.07.2017, якою визнано винним начальника Держпрод-
споживслужби  Рубана  Олега  Миколайовича  у  вчиненні 
адміністративного  правопорушення,  передбаченого 
ч.  5  ст.  212-3 Кодексу України  про  адміністративні  пра-
вопорушення. Крім того, за словами практикуючих адво-
катів Києва, в Раді адвокатів Київської області настільки 
добре  відпрацьована  процедура  захисту  права  адвоката 
на інформацію, що інколи вистачає простого спілкування 
Уповноваженого представника Ради з «порушником», щоб 
відповідь на запит надійшла вже наступного дня [3].

Наступним  складником  принципу  незалежності 
є  наявність  процесуальних  гарантій,  які  забезпечують 
свободу діяльності адвоката. У статті 23 Закону України 
«Про  адвокатуру  та  адвокатську  діяльність»  міститься 
перелік  гарантій.  Гарантії  адвоката  забезпечують  дотри-
мання  адвокатської  таємниці  (пунктом  2  забороняється 
вимагати від адвоката, його помічника,  стажиста, особи, 
яка перебуває у трудових відносинах  із адвокатом, адво-
катським  бюро,  адвокатським  об’єднанням,  а  також  від 
особи,  стосовно  якої  припинено  або  зупинено  право  на 
заняття адвокатською діяльністю, надання відомостей, які 
є адвокатською таємницею); свободу у здійсненні захисту 
клієнта  (пунктами 8,  10  забороняється  втручання у при-
ватне  спілкування  адвоката  з  клієнтом;  забороняється 
втручання у правову позицію адвоката); безпеку адвоката 
та його сім’ї  (пунктом 7 адвокату  гарантується право на 
забезпечення  безпеки  під  час  участі  у  кримінальному 
судочинстві в порядку, встановленому законом), охорона 
репутації  (пунктом  16  забороняється  ототожнення  адво-
ката з клієнтом) тощо [4]. 

Незалежність  також  повинна  виявлятися  від  ділових 
партнерів адвоката, які можуть бути колегами в адвокат-
ському бюро (об’єднанні) або по адвокатській діяльності. 
Так,  адвокат  не  повинен  ставити  інтереси  бюро  (об’єд-
нання) вище інтересів клієнта за жодних обставин. Тиск із 
боку партнерів може виявлятися у різних формах, в тому 
числі  у  закликах відмовитися  від  укладання угоди,  розі-
рвати вже укладений договір. 

Останнім складником принципу незалежності є функ-
ціонування  адвокатського  самоврядування.  Адвокатське 
самоврядування  покликане  захищати  інтереси  адвоката 
та  адвокатури,  забезпечувати  дотримання  гарантій  окре-
мого адвоката, організовувати та покращувати діяльність 
адвокатури в межах, визначених законом. Крім того, роз-
гляд  дисциплінарних  скарг  і  накладання  стягнень  здій-
снюється  КДК  і  ВКДК,  які  входять  до  складу  самовря-
дування  правників,  що  також  забезпечує  незалежність 
і мінімізацію тиску на адвоката з боку держави або інших 
суб’єктів.  Компетенція  на  розгляд  і  винесення  рішення 
значно зменшує ризик свавільного притягнення адвоката 
до дисциплінарної відповідальності. 

Європейський суд з прав людини висловив свою пози-
цію з питань принципу незалежності адвоката та елемен-
тів  засади.  У  рішенні  «Головань  проти  України»  ЄСПЛ 
визначив,  що  «відповідні  гарантії  такі  як  присутність 
та дійова участь незалежного спостерігача  завжди пови-
нні бути доступними під час обшуку офісу адвоката для 
забезпечення того, щоб матеріал, який захищається адво-
катською таємницею, не було вилучено. При цьому такий 
спостерігач повинен мати обов’язкову юридичну кваліфі-
кацію, щоб фактично брати участь у процесі. Він  також 
повинен  володіти  адвокатською  таємницею,  щоб  гаран-
тувати  захист  конфіденційного  матеріалу  та  прав  третіх 
осіб.  Спостерігач  повинен  бути  наділений  необхідними 
повноваженнями, щоб бути спроможним запобігти під час 
аналізу процесу будь-якому можливому втручанню в адво-
катську таємницю» [5].

У частині 2 статті 23 Закону України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність» зазначена гарантія щодо прове-
дення огляду чи обшуку стосовно адвоката, під час якого 
має  бути  присутній  представник  ради  адвокатів  регіону 
[4]. Слідчий, прокурор повинні повідомити раду адвока-
тів регіону про заплановану слідчу дію. Проте відсутність 
представника  не  перешкоджає  такому  обшуку  (огляду). 
Таки  чином  створюється  негативна  практика  –  слідчий, 
прокурор повідомляють раду адвокатів занадто пізно, що 
унеможливлює своєчасне прибуття представника. 

Доцільно дослухатися до ЄСПЛ і внести зміни до зако-
нодавства  щодо  обов’язкової  участі  представника  ради 
адвокатів  регіону під час обшуку  та  огляду, що  забезпе-
чить  дотримання  адвокатської  таємниці,  оскільки  пред-
ставник матиме змогу не допустити розкриття конфіден-
ційної інформації, яка міститься в документах. 

ЄСПЛ наголосив, що  втручання  у  професійну  діяль-
ність в контексті обшуку є втручанням у приватне життя 
та порушення статті 8 Конвенції. У рішенні «Німітц проти 
Німеччини»  ЄСПЛ  зазначив,  що  професійна  діяльність 
адвоката дуже тісно пов’язана з приватним життям у розу-
мінні статті 8 Конвенції. Згідно з пунктом 37 рішення суд 
встановив, що при здійсненні обшуку офісу адвоката від-
булося посягання на професійну таємницю настільки, що 
це не співвідноситься з обставинами обшуку. 

Суд  наголосив,  що  посягання  на  професійну  таєм-
ницю адвоката може мати негативні наслідки при здій-
сненні  правосуддя  і  порушувати  права,  гарантовані 
статтею  6  Конвенції.  Супутній  розголос  факту  про-
ведення  обшуку  адвокатського  офісу  може  негативно 
вплинути  на  професійну  репутацію  в  очах  як  клієнтів 
адвоката,  так  і  суспільства  загалом.  Тому  обшук  при-
міщення  адвоката  в  цьому  випадку  є  порушенням 
статті 8 Конвенції [6].
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З плином часу  вимоги ЄСПЛ щодо обшуку у примі-
щеннях адвоката стали більш жорсткими, проте є виправ-
даними,  адже  зловживання  правоохоронними  органами 
своїми  повноваженнями  призводять  до  порушення  прав 
людини.  ЄСПЛ  не  раз  наголошував,  що  адвокат  є  клю-
човою фігурою у механізмі правосуддя поряд із суддями. 
Втручання  у  діяльність  адвокатів  дорівнює  втручанню 
у правосуддя. 

У 2015 році ЄСПЛ навів такі вимоги щодо проведення 
обшуку у житлі адвоката (що охоплює робоче місце адво-
ката) в рішенні «Сервуло проти Португалії»: присутність 
адвоката,  щодо  якого  проводиться  обшук;  присутність 
представника  Ордену  адвокатів  (мається  на  увазі  пред-
ставник  адвокатського  самоврядування);  слідчий  суддя 
повинен особисто бути присутнім під час обшуку та пер-
шим ознайомлюватися  з кореспонденцією, на нього роз-
повсюджується  принцип  конфіденційності  щодо  всіх 
даних, які не стосуються провадження; обшук може бути 
оскаржено,  а  в  разі  задоволення  скарги  –  всі  дані  пови-

нні бути опечатані та повернуті без ознайомлення. Після 
закінчення  обшуку  слідчий  суддя  виносить  постанову 
щодо видалення конфіденційної та особистої інформації, 
персональних даних, які не стосуються справи [7]. 

Таким чином ЄСПЛ висуває низку вимог, яких повинні 
дотримуватися у демократичному суспільстві для забезпе-
чення правосуддя. Адвокат відіграє роль посередника між 
громадськістю та судовими органами. Така співпраця не 
може приносити плоди, якщо влада незаконно, необґрун-
товано втручається у захист інтересів людини адвокатом.

Висновки. Забезпечення  реалізації  принципу  адво-
катської діяльності потребує активних дій з боку органів 
державної  влади,  законодавця  та  органів  адвокатського 
самоврядування. Засада незалежності адвоката є основою 
та підґрунтям для забезпечення інших принципів адвокат-
ської діяльності. Дотримуючись деонтологічних принци-
пів, адвокати та адвокатура матимуть високий рівень про-
фесійності,  змогу  підвищувати  рівень  важливості  своєї 
професії та забезпечувати права людини.
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Статтю присвячено аналізу окремих проблемних аспектів функціонування інституту дисциплінарної відповідальності адвоката в 
Україні та здійснено пошук імовірних шляхів їх вирішення. Автором було обґрунтовано важливість проблематики статті з огляду на 
сучасний процес наближення законодавства України до європейських стандартів і практики Європейського суду з прав людини. У статті 
проаналізовано законодавство України, яким регламентується загальні правила, порядок і підстави притягнення адвоката до дисциплі-
нарної відповідальності. На основі досліджень науковців і змісту законодавчих актів за допомогою методу порівняння, аналізу та синтезу 
встановлено сутність і зміст поняття «дисциплінарний проступок».

У статті було обґрунтовано наявність дублювання норм правил адвокатської етики та Закону України «Про адвокатуру та адвокат-
ську діяльність», невідповідність способу регламентації законодавства про дисциплінарну відповідальність Конституції України та право-
вим позиціями Конституційного Суду України в частині відсутності повного та закритого переліку діянь, які вважаються дисциплінарними 
проступками в Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Окрему увагу було приділено ролі принципу правової визна-
ченості як складника верховенства права в законодавчому процесі щодо регламентації дисциплінарної відповідальності адвоката.

Автором проаналізовано здатність існуючої процедури подання скарги на дії (бездіяльність) адвоката забезпечити ефективне досяг-
нення поставлених перед інститутом дисциплінарної відповідальності завдань. Було зроблено висновок про недоцільність існування 
уніфікованої процедури подання такої скарги та наявність абсолютного обов’язку скаржника по доведенню інформації, наданої в скарзі.

На основі проведеного дослідження, спираючись на вже існуючі напрацювання у вказаній сфері та досвід деяких зарубіжних країн, 
автором запропоновано ймовірні шляхи вдосконалення інституту дисциплінарної відповідальності адвоката в Україні.

Ключові слова: адвокатура, дисциплінарний проступок, дисциплінарна відповідальність, дисциплінарне стягнення, міжнародні 
стандарти. 

The article is dedicated to the analysis of certain problem aspects of functioning of institute of disciplinary responsibility of advocates in 
Ukraine and the search of credible ways of their decision. The importance of problems that raised in the article were proved by an author, 
considering the modern process of approaching of legislation of Ukraine to the European standards and in particular practice of the European 
court on human rights.

The legislation of Ukraine that regulated that general rules, order and grounds of bringing of advocate to disciplinary responsibility was 
analysed in the article. By means of method of comparison, analysis and synthesis, essence and maintenance of concept “breach of discipline” 
were set on the basis of researches of scholars and maintenance of legislative acts. In the article the presence of duplication of norms of rules 
of advocate ethics and Law of Ukraine “On the Bar and Practice of Law” and disparity of method of regulation of legislation about disciplinary 
responsibility of Constitution of Ukraine and legal positions of Constitutional Court of Ukraine, namely in part of absence of complete and closed 
list of acts that are considered the breaches of discipline in Law of Ukraine “On the Bar and Practice of Law” were proved. Separate attention 
was paid to the role of principle of legal certainly as a constituent of rule of law in a legislative process in relation to regulation of disciplinary 
responsibility of advocate.

By an author was analysed ability of existent procedure of presentation of complaint about the action (inactivity) of advocate to provide the 
effective achievement of tasks assigned before the institute of disciplinary responsibility. The conclusion about pointlessness of existence of 
compatible procedure of presentation of such complaint and presence of absolute duty of person lodging complaint on proof information that is 
given in a complaint was made by the author.

On the basis of undertaken a study, leaning on already existent works in the field of given and experience of some foreign countries, the 
credible ways of perfection of institute of disciplinary responsibility were offered by an author.

Key words: advocacy, breach of discipline, disciplinary responsibility, disciplinary recovery, international standarts.

Постановка проблеми.  Регламентація  діяльності 
адвоката  становить  невід’ємну  частину  впровадження 
ефективного механізму захисту прав людини в будь-якому 
сучасному  правопорядку. При  цьому  саме  деонтологічні 
засади, які становлять собою різноманітні етичні аспекти 
взаємовідносин  адвоката  як  із  клієнтом,  так  і  з  судом, 
органами  державної  влади,  місцевого  самоврядування, 
містять  в  собі  визначальні,  керівні  принципи,  за  якими 
і можна встановити якісний аспект такої діяльності в кон-
тексті досягнень цілей і завдань адвокатури як інституту. 

Встановлення  будь-яких  правил  поведінки  без  вклю-
чення  дієвого  механізму  юридичної  відповідальності 
не  здатне  забезпечити  необхідний  рівень  до  їх  поваги 
та  дотримання.  В  цьому  аспекті  виникає  низка  питань 
щодо  механізму  притягнення  адвоката  до  відповідаль-
ності  за  порушення  деонтологічних  засад,  процесуаль-
ного порядку такої діяльності, характеру, видів і ступеня 
суворості  заходів дисциплінарного характеру. Крім того, 
в  контексті  сучасних  глобалізаційних  процесів,  а  також 

інтеграції  України  до Європейського Союзу  (далі  –  ЄС) 
важливою  частиною  досліджень  цієї  теми  залишається 
аналіз стандартів деонтологічних засад в країнах ЄС і над-
національному рівні, їх порівняльно-правова характерис-
тика із відповідними національними стандартами, харак-
тер і методи гармонізації в українське законодавство.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі 
питання  функціонування  інституту  дисциплінарної  від-
повідальності  адвоката  в  Україні  досліджували  вчені 
О.О.  Бусуріна  [1],  М.В.  Кравченко,  К.В.  Коваленко, 
Т.Б. Вільчик [8]. При цьому комплексний аналіз принаймні 
декількох проблемних аспектів функціонування та розви-
тку цього інституту в їх взаємозалежності та системності 
у вітчизняних наукових колах не здійснювався.

Метою статті є встановлення сутності інституту від-
повідальності  адвоката  за  порушення  деонтологічних 
засад  і  завдання матеріальної та моральної шкоди, виок-
ремлення  та  аналіз  проблемних  аспектів  цього  явища, 
пошук та обґрунтування ймовірних шляхів вдосконалення 
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інституту  дисциплінарної  відповідальності  в  Україні  за 
допомогою  сукупного  аналізу  наукових  праць,  вітчизня-
них норм права і законодавства деяких зарубіжних країн, 
судової  практики  та  рішень  органів  адвокатського  само-
врядування.

Виклад основного матеріалу.  Варто  зазначити,  що 
легального  визначення  поняття  «дисциплінарної  відпо-
відальності  адвоката»  в  законодавстві  немає.  На  думку 
автора, серед наукових точок зору найбільш прийнятною 
є позиція О.О. Бусуріної, яка вважає, що під дисциплінар-
ною відповідальністю адвоката  слід розуміти особливий 
вид юридичної відповідальності,  який застосовується до 
спеціального  суб’єкта  дисциплінарних  правовідносин  за 
вчинення  дисциплінарного  проступку,  що  виявляється 
в  невиконанні  або  неналежному  виконанні  адвокатом 
своїх  професійних  обов’язків  і  передбачає  застосування 
визначених  законом  чи  нормами  корпоративної  етики 
заходів дисциплінарного впливу в конкретній процесуаль-
ній формі [1, с. 10].

У  концентрованому  вигляді  регламентація  законодав-
цем інституту дисциплінарної відповідальності з огляду на 
положення Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність»  від  05.07.2012 № 5076-VI  (далі  –  Закон)  зво-
диться до встановлення підстав, переліку стягнень, а також 
процедури  застосування до останнього  заходів дисциплі-
нарного впливу. Так, відповідно до ст. 34 Закону підставою 
для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідаль-
ності є вчинення ним дисциплінарного проступку [2]. По 
суті законодавець не детермінує цю категорію на відміну 
від  інших нормативно-правових  актів. Наприклад,  згідно 
зі ст. 2 Закону України «Про Дисциплінарний статут орга-
нів внутрішніх справ України» від 22.02.2006 № 3460-IV 
дисциплінарним  проступком  вважається  невиконання  чи 
неналежне  виконання  особою  рядового  або  начальниць-
кого складу службової дисципліни [3]. 

В  Законі ж  зміст  окресленого  поняття  розкривається 
шляхом  закріплення  у  ч.  2  ст.  34  [2]  переліку  дисциплі-
нарних  проступків,  наявність  яких  зумовлює  можли-
вість  застосування  до  адвоката  відповідного  стягнення. 
Зокрема,  відповідно до п.  3 ч.  2  ст.  34 Закону дисциплі-
нарним проступком адвоката  є порушення Правил  адво-
катської  етики.  Фактично  за  цією  підставою  адвоката 
може  бути  притягнуто  до  дисциплінарної  відповідаль-
ності  за  невиконання  чи  неналежне  виконання  вимог, 
передбачених  Правилами  адвокатської  етики,  затвер-
джених  Звітно-виборним  з’їздом  адвокатів  України  від 
09.06.2017 (далі – Правила). Крім того, абсолютно всі види 
порушень, передбачених в аналізованій статті (порушення 
вимог несумісності, порушення присяги адвоката України, 
розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, які 
призвели до її розголошення, невиконання або неналежне 
виконання  своїх  професійних  обов’язків,  невиконання 
рішень органів адвокатського самоврядування), прямо чи 
опосередковано містяться в Правилах, що зумовлює наяв-
ність дублювання аналогічних положень і вносить певну 
правову невизначеність, яка може виявитися в подвійному 
інкримінуванні порушень або у плутанині щодо того, на 
положення якого акту необхідно посилатися. Наприклад, 
у випадку розголошення адвокатської таємниці при квалі-
фікації конкретного проступку незрозумілим залишається 
питання,  за  якою  нормою  належить  кваліфікувати  від-
повідне порушення:  положенням Правил  чи  конкретним 
пунктом ст. 34 Закону.

Окремо  слід  дослідити  відповідність  змісту  інсти-
туту  дисциплінарної  відповідальності  адвоката  за 
порушення  Правил  адвокатської  етики  із  положен-
ням п.  22  ч.  1  ст.  92 Конституції України. Така необхід-
ність  зумовлена  тим,  що  Конституційний  Суд  України 
в  п.  1.1  резолютивної  частини  рішення  від  30  травня 
2001  року  по  справі №  1-22/2001  розширено  тлумачить 
зміст цієї статті Основного Закону, зазначаючи, що «поло-

ження п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції України треба розуміти 
так, що виключно законами України визначаються засади 
цивільно-правової  відповідальності,  а  також  діяння,  які 
є  злочинами,  адміністративними  або  дисциплінарними 
правопорушеннями  як  підставами  кримінальної,  адмі-
ністративної,  дисциплінарної  відповідальності  та  відпо-
відальність  за  такі  діяння.  Зазначені  питання  не можуть 
бути предметом регулювання підзаконними нормативно-
правовими актами» [4].

Правилами  встановлено  низку  засад,  не  визначених 
Законом, порушення яких слугує підставою притягнення 
адвоката  до  дисциплінарної  відповідальності.  Зокрема, 
це  принципи  пріоритету  інтересів  клієнта,  компетент-
ності та добросовісності, норми, які регламентують умови 
рекламування адвокатської діяльності, а також поводження 
адвоката в соціальних мережах тощо. Оскільки за своєю 
правовою природою Правила є фактично корпоративним 
нормативним актом, то відповідно до Конституції України 
та тлумачення, наданого Конституційним Судом (врахову-
ючи положення ст. 151-2, яким встановлена обов’язковість 
рішень КСУ), вони не можуть містити перелік діянь, які 
є дисциплінарними проступками.

Така  заборона  зумовлена  необхідністю  гарантування 
захисту  прав  і  свобод  людини  та  громадянина,  оскільки 
процедура прийняття  законів Верховною Радою України 
є превентивним механізмом  захисту від постійного,  сва-
вільного,  необґрунтованого  встановлення  нових  скла-
дів  проступків,  зміни  існуючих.  Натомість  динамічність 
регламентації норм, які слугують потенційною підставою 
застосування до адвоката заходів дисциплінарного впливу, 
не може вважатися виправданою з огляду на принцип пра-
вової  визначеності  як  невід’ємного  складника  принципу 
верховенства права. 

Водночас законодавець диференційовано підходить до 
питання визначення дисциплінарних проступків спеціаль-
ного  суб’єкта. Така  теза пояснюється наявністю вичерп-
ного переліку видів дисциплінарних правопорушень щодо 
судді  (ст.  106  Закону  України  «Про  судоустрій  і  статус 
суддів»)  [5],  державного  службовця  (ст.  65 Закону Укра-
їни «Про державну службу») [6], прокурора (ст. 43 Закону 
України  «Про  прокуратуру»)  [7],  відсутністю  будь-яких 
бланкетних норм чи дублювань  у підзаконних  (корпора-
тивних) актах, розширювальною регламентацією підстав 
дисциплінарної  відповідальності  стосовно  адвоката,  що 
зумовлює наявність надто широких дискреційних повно-
важень  органів,  які  здійснюють  дисциплінарне  прова-
дження щодо останнього. 

Наприклад,  відповідно  до  ч.  2  ст.  65  Закону України 
«Про  державну  службу»  встановлено  15  складів  дис-
циплінарних  проступків  державних  службовців,  серед 
яких  порушення  Присяги  державного  службовця;  пору-
шення правил етичної поведінки державних службовців; 
вияв неповаги до держави, державних символів України, 
українського народу; дії, які шкодять авторитету держав-
ної служби; невиконання або неналежне виконання поса-
дових обов’язків,  актів органів державної  влади, наказів 
(розпоряджень) і доручень керівників, прийнятих в межах 
їхніх  повноважень;  недотримання  правил  внутрішнього 
службового розпорядку; перевищення  службових повно-
важень,  якщо  воно  не містить  складу  злочину  або  адмі-
ністративного  правопорушення;  невиконання  вимог 
щодо політичної неупередженості державного службовця 
та  інші.  В  цьому  випадку  щодо  регламентації  підстави 
дисциплінарної відповідальності адвоката має місце пору-
шення положень Конституції України та принципу право-
вої визначеності у зв’язку з відсутністю в адвоката чіткого 
розуміння того, які саме дії і в якому випадку можуть бути 
визнані дисциплінарним проступком. 

Щодо ініціювання питання про дисциплінарну відпові-
дальність, то цю процедуру регламентовано в ст. 36 Закону 
України  «Про  адвокатуру  та  адвокатську  діяльність» 
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та  деталізовано  численними  рішеннями,  роз’ясненнями 
і  узагальненнями  вищих  органів  адвокатського  самовря-
дування. Так, відповідно до ч. 1 ст. 36 зазначеного Закону 
[2] право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії  адвокатури  із  заявою  (скаргою)  щодо  поведінки 
адвоката,  яка  може  бути  підставою  для  дисциплінарної 
відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої пове-
дінки. 

При цьому п. 10 Положення «Про порядок прийняття 
та  розгляду  скарг щодо  неналежної  поведінки  адвоката, 
яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідаль-
ність»,  затвердженого  рішенням  Ради  адвокатів  України 
від  30  серпня  2014  року №  120  із  подальшими  змінами 
(далі – Положення) до заяв (скарг) щодо поведінки адво-
ката слід відносити скарги громадян, окремі ухвали судів, 
постанови  суддів,  постанови,  подання  слідчих  органів, 
ради  адвокатів  регіону  або  її  членів,  голови  кваліфіка-
ційно-дисциплінарної  комісії  адвокатури  або  її  членів, 
заяви  адвокатів,  адвокатських  об’єднань,  адвокатських 
бюро, об’єднань адвокатів, підприємств, установ, органі-
зацій, громадян та інших осіб на дії адвокатів [8]. Таким 
чином встановлено невичерпний перелік осіб, які мають 
право  на  подання  скарги,  а  в  процедурному  відношенні 
не проведено жодних відмінностей за характером взаємо-
відносин  суб’єктів:  субординаційний  (адвокат  –  адвокат, 
адвокат – органи адвокатського самоврядування), профе-
сійний (адвокат – слідчі органи, адвокат – прокурор, адво-
кат – суд) і договірний (адвокат – клієнт). 

Така  ситуація  викликає  сумніви  щодо  потенційної 
здатності  уніфікованої  процедури  розгляду  всіх  скарг 
на  дії  адвоката  забезпечити  ефективність  і  неупередже-
ність, рівність прав сторін дисциплінарного провадження 
та досягнення бажаного результату у вигляді встановлення 
або спростування факту вчинення адвокатом дисциплінар-
ного проступку і накладення стягнення. Наприклад, мож-
ливості  клієнтів  адвоката  по  виявленню  ним  порушень 
і  складенні належної  заяви  (скарги)  з детальним описом 
того, в чому саме виявлялося допущення адвокатом пору-
шення, вочевидь не співрозмірні з юридичною компетент-
ністю прокурорів, працівників  суду,  слідчих, колег-адво-
катів  чи  органів  адвокатського  самоврядування.  І  все  це 
при тому, що п. 7 Положення встановлено, що обов’язок 
доказування  вини  адвоката  у  вчиненні  дисциплінарного 
проступку  покладається  на  особу,  яка  ініціює  дисциплі-
нарне провадження стосовно адвоката [8]. 

Для порівняння ч. 2 ст. 77 Кодексу адміністративного 
судочинства України № 2747-IV від 06.07.2005 в певних 
випадках  звільняє  позивача  від  загального  правила  про 
обов’язок кожної сторони довести ті обставини, на яких 
ґрунтуються  вимоги  та  заперечення  сторін,  встановлю-
ючи, що в адміністративних справах про протиправність 
рішень,  дій  чи  бездіяльності  суб’єкта  владних  повнова-
жень  обов’язок  щодо  доказування  правомірності  свого 
рішення,  дії  чи  бездіяльності  покладається  на  відпові-
дача [9]. Таким способом законодавцем було встановлено 
гарантію  для  очевидно  вразливої  сторони,  якою  покли-
кано  встановити  необхідну  для  справедливого  розгляду 
процесуальну рівність сторін. 

Виходячи з норм Закону та Положення, скарга (заява) 
щодо  неналежної  поведінки  адвоката,  яка  може  мати 
наслідком  його  дисциплінарну  відповідальність,  має 
обов’язково  містити  виклад  обставин,  якими  заявник 
обґрунтовує факт наявності в діях адвоката дисциплінар-
ного проступку. При цьому Законом всупереч Конституції 
України  встановлено  невичерпний  перелік  дисциплінар-
них  проступків  адвоката,  а  значна  кількість  обов’язків, 
порушення яких є дисциплінарним проступком, міститься 
в ПАЕ, які не є законодавчим актом, що не гарантує обі-
знаність населення щодо його існування, а у зв’язку з цим 
і  усвідомлення  можливості  подання  скарги.  Крім  того, 
досить велика кількість регламентованих у ПАЕ деонто-

логічних засад адвокатської діяльності часто викликають 
питання щодо  їх розуміння та правильного застосування 
в конкретних ситуаціях, а адвокати вимушені звертатися 
до  Ради  адвокатів  України  за  роз’ясненням  суті  таких 
положень і необхідних дій по уникненню порушення або 
його припиненню.

Так, рішенням Рада адвокатів України № 243 від 15 лис-
топада  2017  року  затверджено  роз’яснення щодо  дисци-
плінарної  відповідальності  адвоката  в  разі  подання  ним 
до суду копій документів, отриманих від клієнта під час 
здійснення адвокатської діяльності, на виконання ухвали 
суду  про  витребування  доказів.  В  цьому  роз’ясненні 
РАУ вкотре наголосила на  виключності  компетенції  ква-
ліфікаційно-дисциплінарних  комісій  адвокатури  щодо 
вирішення питання про притягнення  адвоката до дисци-
плінарної  відповідальності.  Також  було  підкреслено, що 
«обов’язок подавати адвокатом до суду копії документів, 
отриманих  від  клієнта  під  час  здійснення  адвокатської 
діяльності,  на  виконання ухвали  суду про витребування, 
в застосованому в Україні вигляді і з огляду на особливу 
важливість  у  демократичному  суспільстві  гарантування 
адвокатської  таємниці  може  становити  непропорційне 
втручання у професійну таємницю адвокатів  і призвести 
до порушення ст. 8 Конвенції» [10]. 

Зазначене  свідчить  не  лише  про  порушення  права 
адвоката на те, щоб бути обізнаним про всі свої обов’язки, 
правильно  регулювати  власну  діяльність,  а  й  про  обме-
жену можливість  інших  осіб,  які  взаємодіють  із  адвока-
том, повністю усвідомлювати те, яка ж поведінка адвоката 
відповідає існуючим деонтологічним засадам, за вчинення 
яких дій особа має право звернутися зі скаргою (заявою) 
щодо  неналежної  поведінки  адвоката,  яка  може  мати 
наслідком його дисциплінарну відповідальність.

Такі  висновки  повністю  підтверджуються  сформо-
ваною  практикою  Європейського  суду  з  прав  людини 
(ЄСПЛ). Так, ЄСПЛ в рішенні у справі “Sunday Times v. 
United Kingdom” зазначив,  що  передбачуваність  право-
вої норми як один з аспектів принципу юридичної визна-
ченості означає не лише те, що закон має бути адекватно 
доступним,  а  й  норма не може  розглядатися  як  «закон», 
якщо вона не сформульована з такою точністю для того, 
щоб дозволити громадянину регулювати свою поведінку 
[11]. Попри наявність детальної регламентації процедури 
дисциплінарного провадження  стосовно  адвоката  окремі 
аспекти  зазначеного  інституту  потребують  конструктив-
ної  модернізації  для  зменшення  випадків  необґрунтова-
ного накладення на окресленого суб’єкта дисциплінарних 
стягнень, утвердження основоположних принципів права.

Українські науковці досить часто звертаються до про-
блем  удосконалення  дисциплінарної  відповідальності 
адвоката  в нашій  країні. Насамперед дослідники  зверта-
ють увагу на нечіткість підстави дисциплінарної відпові-
дальності адвоката, неповну реалізацію принципу пропо-
рційності в дисциплінарному провадженні щодо адвоката, 
систематичне  ініціювання  правоохоронними  органами 
безпідставних  скарг  на  адвокатів,  які  займають  принци-
пову  позицію  у  відстоюванні  прав  і  законних  інтересів 
клієнтів, незважаючи на  існування гарантій адвокатської 
діяльності,  процедурні  проблеми  ініціювання  та  пору-
шення дисциплінарного провадження щодо адвоката, зло-
вживання  адвокатами  права  на  оскарження  рішень,  які 
ухвалюють кваліфікаційно-дисциплінарні комісії  адвока-
тури  регіонів,  неналежний  рівень  мотивації  рішень  цих 
комісії  при  застосуванні  дисциплінарних  стягнень щодо 
адвокатів [12; 13; 14]. 

Необхідно зазначити, що на відміну від інституту дисци-
плінарної відповідності суддів, в адвокатів кількість дисци-
плінарних проваджень є набагато меншою. Також для інсти-
туту дисциплінарної відповідності адвокатів не характерно 
зловживання клієнтами правом на оскарження дій адвокатів, 
що яскраво виявляється в професії приватних виконавців. 
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Автор пропонує в тезовому вигляді розглянути окремі 
можливості вдосконалення інституту дисциплінарної від-
повідальності  адвоката  в  Україні  крізь  призму  зарубіж-
ного досвіду.

Конкретизація складу дисциплінарних проступків.
Пункто3 ч. 2 ст. 34 Закону передбачено, що одним  із 

видів  дисциплінарних  проступків  адвоката  є  порушення 
правил адвокатської етики [2]. ПАЕ передбачають досить 
широкий перелік  деонтологічних  вимог  і  принципів,  які 
часто  не  конкретизовані  і  окреслені  досить  абстрактно. 
Наприклад,  відповідно  до  ст.  12-1  Правил  адвокатської 
етики  встановлено  положення,  яке  в  загальному  вигляді 
визначає  зміст  принципів  чесності  та  добропорядності 
репутації, зокрема адвокат повинен бути добропорядним, 
чесно та гідно виконувати свої професійні обов’язки; забо-
роняється робити завідомо неправдиві заяви стосовно суті 
доручення, фактичних обставин, які мають до нього від-
ношення,  їх правової оцінки, прав  і обов’язків  адвоката, 
клієнта, а також обсягу своїх повноважень щодо представ-
ництва інтересів клієнта [15]. При цьому окремі аспекти 
функціонування  зазначених  принципів  у  контексті  кон-
кретних  взаємовідносин  адвоката  з  іншими  суб’єктами 
окреслено у ст. 44 (судом та іншими учасниками процесу) 
і ст. 65 (органами адвокатського самоврядування) Правил.

У зв’язку з цим таке закріплення принципів чесності 
та добропорядності репутації адвоката не корелює з склад-
ником  верховенства  права  –  юридичною  визначеністю 
з  огляду  на  використання  органами  адвокатського  само-
врядування оціночних категорій. Так, в рішенні у справі 
«Фельдек  проти  Словаччини»  від  12  липня  2001  року 
підкреслено, що «жодна норма не може вважатися «зако-
ном»,  якщо  вона  не  сформульована  з  точністю,  достат-
ньою для того, щоб надати змогу громадянинові регулю-
вати свою поведінку: він має бути спроможним за потреби 
після  відповідної  консультації  передбачити,  наскільки 
це  є  розумним  за  таких  обставин,  наслідки,  які  можуть 
випливати з його дій. Ці наслідки не повинні бути перед-
бачуваними з абсолютною певністю. В той час як певність 
у  праві  є  досить  бажаною,  вона  може  спричиняти  над-
мірну жорсткість, а право має йти в ногу з обставинами, 
які  змінюються.  Відповідно  до  цього  більшість  законів 
з  необхідністю  укладаються  в  термінах,  які  більшою  чи 
меншою мірою є нечіткими, а їхнє тлумачення і застосу-
вання є питаннями практики»  [16]. Таким чином відсут-
ність конкретизованих положень, які визначають сутність 
досліджуваних  принципів,  нівелюється  застосуванням 
широкої дискреції органів адвокатського самоврядування 
при кваліфікації дій особи як таких, які не відповідають 
принципам чесності та добропорядної репутації. 

Приклад  вдалого  нормативного  регулювання  цього 
питання  становить   Кодекс поведінки  соліситорів Англії 
та Уельсу, згідно з положеннями якого в концентрованому 
вигляді  уточнено  зміст  принципів  чесності  та  добро-
порядності  шляхом  регламентації  окремих  імперативих 
норм, зокрема заборона робити неправдиві заяви, які сто-
суються  розгляду  справи;  обов’язок  повернення  попере-
дньо сплаченого клієнту авансу за виконання відповідного 
доручення  в  разі,  якщо останнє не може бути  виконане; 
зобов’язання щодо надання належної плати за виконання 
на прохання адвоката певної технічної роботи тощо [17].

Іншим  вдалим  прикладом  є  законодавство  ФРН.  Як 
вказує  В.О.  Святоцька,  в  ч.  3  §  43  Федерального  поло-
ження  про  адвокатуру  регламентовано  низку  стандар-
тів  адвокатської  діяльності  [18].  Так,  адвокат  повинен 
виконувати  свою  роботу  добросовісно.  Його  вчинки 
мають  бути  достойними  поваги  та  довіри,  яких  вимагає 
статус адвоката як в межах, так і за межами його профе-
сійної  діяльності.  Адвокат  не  може  мати  жодних  відно-
син, які ставлять під загрозу його незалежність. Адвокат 
зобов’язаний зберігати таємницю. Це зобов’язання стосу-
ється всієї інформації, яка стала йому відома під час вико-

нання професійних обов’язків. Адвокат під час виконання 
своїх  професійних  обов’язків  не  має  права  на  неділову 
поведінку. Неділовою вважається, зокрема, поведінка, при 
якій йдеться про свідоме поширення неправдивої  інфор-
мації або про такі образливі висловлювання, для яких не 
було жодного приводу ні  з  боку  інших учасників, ні під 
час  провадження. Адвокат  не може  представляти  супер-
ечливі інтереси [19]. Для утвердження принципу правової 
визначеності  як  складника  верховенства  права  необхід-
ною  є  деталізація  переліку  дисциплінарних  проступків. 
Зарубіжний  досвід  свідчить,  що,  незважаючи  на  склад-
ність деяких морально-етичних категорій, вирішення цих 
питань є цілком можливим.

Розширення переліку дисциплінарних стягнень.
Нині  ч.  1  ст.  35  Закону  України  «Про  адвокатуру 

та адвокатську діяльність» передбачено три види дисци-
плінарних стягнень, які можливо застосувати до адвоката: 
попередження; зупинення права на заняття адвокатською 
діяльністю на строк від одного місяця до одного року; для 
адвокатів України – позбавлення права на заняття адвокат-
ською  діяльністю  з  подальшим  виключенням  з  Єдиного 
реєстру адвокатів України, а для адвокатів іноземних дер-
жав – виключення з Єдиного реєстру адвокатів України. 

Якщо попередження не  тягне  за  собою якихось фак-
тичних відчутних негативних наслідків, а є скоріш захо-
дом виховного впливу, то наступний за рівнем суворості 
вид  дисциплінарного  стягнення  –  зупинення  права  на 
зайняття  адвокатською  діяльністю  –  значно  обтяжливий 
і  призводить  до  істотного  обмеження  професійних  прав 
адвоката. Крім того, в Законі відсутні будь-які конкретні 
правила призначення дисциплінарних  стягнень,  градація 
проступків за ступенем тяжкості, що зводить питання  їх 
призначення  до  необмеженої  дискреції  кваліфікаційно-
дисциплінарних комісій адвокатури. Все це вказує на мож-
ливість  того,  що  не  дивлячись  на  сформовану  практику 
окремих  регіональних  кваліфікаційно-дисциплінарних 
комісій адвокатури, за одне і те ж правопорушення можуть 
бути призначенні незрівнянні за ступенем тяжкості дисци-
плінарні стягнення, а в адвоката навіть не буде можливості 
захистити своє право при оскарженні, адже правил їх при-
значення просто не існує.

Однак  українське  законодавство  містить  приклади 
досить  широкого  переліку  заходів  дисциплінарного 
впливу  з  одночасною  конкретизацією можливості  засто-
сування тих чи інших із них. Так, Законом України «Про 
судоустрій і статус суддів» в ч. 1 ст. 109 передбачено шість 
видів дисциплінарних стягнень, які пропорційно і послі-
довно  зростають  за  ступенем  обтяження  і  при  цьому 
зазначено види проступків,  за які певні стягнення засто-
совувати заборонено. 

Щодо досвіду зарубіжних країн у цій сфері, то досить 
вдалим  прикладом  ефективної  регламентації  видів  дис-
циплінарних  стягнень  може  бути  законодавство  Великої 
Британії. Так,  за порушення Кодексу поведінки баристе-
рів передбачено такі види стягнень: надання рекомендації, 
попередження, направлення на проходження курсу профе-
сійної підготовки, штраф у розмірі до 50 000 тисяч фунтів 
стерлінгів, заборона займатися діяльністю, пов’язаною із 
доступом до  громадськості  (включаючи  і діяльність без-
посередньо  з  громадянами  без  участі  соліситора),  тим-
часове  виключення  зі  складу  баристерів,  повне  позбав-
лення  статусу  баристера  [20].  Крім  того,  законодавство 
цієї країни передбачає можливість застосування декількох 
видів  стягнень  одночасно.  Такий  підхід  дозволяє  в  кож-
ному  конкретному  випадку  призначити  якомога  більш 
пропорційне покарання  і сприяє недопущенню вчинення 
повторних проступків, особливо враховуючи можливість 
примусового направлення баристера на проходження кур-
сів професійної підготовки.

Висновки. Інститут дисциплінарної  відповідальності 
адвоката є важливим елементом правового статусу остан-
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нього  на  ринку  юридичних  послуг.  Дисциплінарна  від-
повідальність  адвоката  покликана  гарантувати  клієнтам 
надання адвокатами якісних і фахових правничих послуг, 
спрямованих  на  якнайкращий  захист  прав  та  законних 
інтересів  клієнтів.  Цей  інститут  має  запобігти  неправо-
мірним утискам професійних прав адвокатів, захищаючи 
тих  правників,  які  сумлінно  та  свідомо  виконують  свої 
обов’язки, від свавільних дисциплінарних проваджень. 

Інститут  дисциплінарної  відповідальності  адвоката 
за  порушення  Правил  адвокатської  етики  містить  низку 
недоліків, які виявляються у невичерпному переліку про-
ступків  і  відсилання  до  Правил  адвокатської  етики,  що 
є порушенням Конституції України та принципу правової 
визначеності як складника верховенства права. Така ситу-

ація  ставить  під  постійну  загрозу  порушення  основопо-
ложних прав адвоката як суб’єкта професійної діяльності 
та  як  людини  і  громадянина.  Це  потребує  невідкладної 
уваги законодавця, який насамперед має врахувати досвід 
зарубіжних країн. 

Дисциплінарна  відповідальність  адвоката  в  Укра-
їні  для  повного  утвердження  основоположних  принци-
пів  права  потребує  реформування  в  сфері  конкретизації 
складу дисциплінарних проступків і розширення переліку 
дисциплінарних стягнень. Досвід таких перетворень міс-
титься не тільки в практиці зарубіжних країн, а й яскраво 
простежується  в  українському  законодавстві,  зокрема 
у  сфері  регламентації  діяльності  державних  службовців, 
органів прокуратури та судоустрою.
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«НЕЛЮДСЬКЕ ПОВОДЖЕННЯ», «ТАКЕ, ЩО ПРИНИЖУЄ ГІДНІСТЬ,  
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CONCERNING THE INTERPRETATION OF THE TERMS “TORTURE”,  
“INHUMAN TREATMENT”, “DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT” 
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Стаття присвячена дослідженню понять «катування», «нелюдське поводження», «таке, що принижує гідність, поводження чи пока-
рання». Автором зазначено, що, незважаючи на абсолютний характер заборони тієї поведінки, яка визначена у статті 3 Конвенції про 
захист прав людини та основоположних свобод, Україна посідає одне з перших місць за кількістю звернень до Європейського суду з прав 
людини щодо порушення вказаної статті. Автор акцентує увагу на тому, що стаття 3 Конвенції про захист прав людини та основополож-
них свобод сформульована в загальному вигляді. У зв’язку із цим на практиці виникають труднощі із кваліфікацією діянь як таких, що 
підпадають під категорію «катування», «нелюдське поводження», «таке, що принижує гідність, поводження чи покарання». 

З метою розмежування понять, що закріплені у статті 3 Конвенції про захист прав та основоположних свобод, автором проаналізо-
вано практику Європейського суду з прав людини й акцентовано увагу на основних критеріях розмежування вказаних понять. У перших 
справах Європейського суду з прав людини був розроблений принцип «мінімального рівня жорстокості», який є основою розмежування 
понять «катування», «нелюдське поводження», «таке, що принижує гідність, поводження чи покарання». Суть цього принципу полягає 
в тому, що діяння, яке не може бути кваліфіковано як катування, варто визначати як нелюдське поводження, а якщо вчинок не можна 
визначити як нелюдський, то його треба трактувати як такий, що принижує гідність. 

Автор стверджує, що катування відрізняється від інших форм жорстокого поводження насамперед особливим умисним ганебним 
нелюдським поводженням, яке спричиняє дуже тяжкі й жорстокі страждання. Крім того, катування завжди має певну мету, тобто має 
цілеспрямований характер. На противагу цьому, нелюдське поводження являє собою жорстоке ставлення, як фізичне, так і психічне, та 
не є виправданим у конкретних обставинах. Нелюдське поводження не завжди може супроводжуватися фізичним насильством і мати 
цілеспрямований характер. Це означає, що таке поводження може стосуватися не лише жертви. Автор наголошує на тому, що під пово-
дженням або покаранням, що принижує гідність людини, Європейський суд з прав людини розуміє таку поведінку, яка викликає психічний 
дискомфорт і не завдає фізичного болю. 

Ключові слова: катування, нелюдське поводження, таке, що принижує гідність поводження чи покарання, Європейський суд з прав 
людини, Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, принцип «мінімального рівня жорстокості».

The article is devoted to the exploring the concepts of terms “torture”, “inhuman treatment”, “degrading treatment or punishment” in the 
context of the practice of the European Court of Human Rights. The author states that the right enshrined in Article 3 of the Convention of the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms is absolute, that means it cannot be violated in any way. But in practice, this right is 
often not respected by Member States. In order to define concepts of terms “torture”, “inhuman treatment”, “degrading treatment or punishment” 
author examines the practice of the European Court of Human Rights. In the first cases of the European Court was developed the principle of 
“minimum level of cruelty”, which is the basis for the delineation of these concepts. In particular, this principle presupposes a gradation of the 
behavior referred to in Article 3 of the Convention of the Protection of Human rights and Fundamental Freedoms, in severity. So, if an act cannot 
be classified as torture, it can be defined as inhuman treatment, and if it is impossible to classify an act as inhuman, it should be treated as 
degrading treatment. The author states, when we distinguish the concepts of “torture” and other forms of ill-treatment enshrined in Article 3 of 
the Convention of the Protection of Human rights and Fundamental Freedoms, it should be noted that torture is characterized by a particularly 
shameful, deliberate inhuman treatment that causes very severe suffering. The author also says that in addition to the cruelty, torture is also 
accompanied by a target for such treatment. Under “inhuman treatment” European Court understands such conduct, which causes ill-treatment, 
whether mental or physical and is not justified in the specific circumstances. Inhuman treatment or punishment may not always be accompanied 
by physical violence and, by its nature, may not always be direct in nature, that means, it concerns not only the victim. Under the treatment or 
punishment that degrades a person’s dignity, the European Court understands such behavior that causes mental discomfort and does not imply 
physical pain.

Key words: torture, inhuman treatment, degrading treatment or punishment, European Court of Human Rights, Convention of Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms, principle of “minimum level of cruelty”.

Постановка проблеми. Найжорстокішими  злочи-
нами  проти  гідності  людини  залишаються  катування 
та  нелюдське  поводження,  застосування  яких  викликає 
не  лише  фізичний,  а  й  душевний  біль,  і  за  своєю  сут-
ністю є посяганням на цінність людини. На відміну від 
інших  прав,  які  гарантуються  Конвенцією  про  захист 
прав людини  та основоположних  свобод  і можуть бути 
в деяких випадках обмежені, заборона катування й інших 
видів  жорстокого  поводження  є  абсолютною.  Це  озна-
чає, що жодних  винятків  із  цього  права  бути  не  може. 

На  держав-учасниць  Конвенції  покладається  обов’язок 
гарантувати  зазначене  право  навіть  в  умовах  воєнного, 
надзвичайного стану чи збройного конфлікту. Однак ста-
тистика свідчить про те, що кількість скарг, які надходять 
на адресу Європейського суду з прав людини, щодо пору-
шення  ст.  3 Конвенції,  яка  гарантує  заборону катувань, 
неухильно зростає. Україна, на жаль, сьогодні є однією 
з  тих країн Європи, що посідають перші місця  за кіль-
кістю  звернень  до  Європейського  суду  з  прав  людини 
щодо порушення вищевказаної статті. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Поняття 
«катування», «нелюдське поводження», «таке, що прини-
жує  гідність,  поводження  або  покарання»  досліджували 
такі вчені, як: К. Трихліб, Е. Шишкіна, А. Червяцова. 

Не вирішені раніше проблеми. Подальше  дослі-
дження  даної  проблеми  пояснюється  тим,  що  питання 
правильного розуміння змісту, тлумачення і застосування 
ст.  3  Конвенції  про  захист  прав  людини  і  основополож-
них  свобод  є  вкрай  актуальним  і  надзвичайно  важли-
вим для України,  яка натепер перебуває на  етапі  рефор-
мування  національно-правової  системи  відповідно  до 
європейських  норм,  стандартів  і  принципів.  Саме  тому 
забезпечення  однакового  підходу  до  тлумачення  понять 
«катування», «нелюдське», «таке, що принижує  гідність, 
поводження або покарання» сприятиме гармонізації права 
та виробленню єдиних спільних підходів до загальноєвро-
пейських стандартів у сфері захисту прав людини. 

Метою статті є  дослідження  тлумачення  понять 
«катування», «нелюдське», «таке, що принижує  гідність, 
поводження або покарання», з’ясування різниці між цими 
поняттями. 

Виклад основного матеріалу. Ст.  3  Конвенції  про 
захист  прав  людини  та  основоположних  свобод  (далі  – 
ЄКПЛ) встановлює, що нікого не може бути піддано кату-
ванню,  нелюдському  чи  такому,  що  принижує  гідність, 
поводженню  чи  покаранню  [1].  Дана  норма  викладена 
лаконічно, хоча  її зміст є значно ширшим і спрямований 
на охорону однієї  з  основних цінностей демократичного 
суспільства  –  людської  гідності.  Відсутність  визначення 
понять,  які  закріплені  у  ст.  3 ЄКПЛ,  у  свою чергу,  при-
зводить до труднощів у кваліфікації діяння як такого, що 
містить  ознаки  катування,  нелюдського  або  такого,  що 
принижує гідність, поводження чи покарання. Для дослі-
дження даного питання необхідно звернутися до практики 
Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), у якій 
названо  критерії  розмежування  та  пояснення  основних 
понять, що закріплені у ст. 3 ЄКПЛ. 

Для диференціації  понять  «катування»,  «нелюдське», 
«таке, що принижує гідність, поводження чи покарання», 
визначення  критеріїв  значущості  шкоди,  яку  завдано 
особі, ЄСПЛ увів  принцип  «мінімального  рівня жорсто-
кості». Уперше про цей принцип згадано у справі «Данія, 
Норвегія, Швеція та Нідерланди проти Греції»  (1969 р.), 
відомій як «Грецька справа». Комісія, розмежовуючи дії, 
що  заборонені  ст.  3 ЄКПЛ,  і  «деяким брутальним пово-
дженням» (удари по обличчю), зазначила, що не кожний 
випадок  неналежного  поводження  може  підпадати  під 
дію  ст.  3 Конвенції  [2].  Згодом Європейський  суд  закрі-
пив  цей  принцип  у  справі  «Ірландія  проти Сполученого 
Королівства» (1978 р.), де зазначив необхідність встанов-
лення фактів, які підтверджують досягнення дією такого 
рівня жорстокості, яку б можна було вважати катуванням, 
нелюдським або таким, що принижує гідність, поводжен-
ням  чи  покаранням  [3].  Оцінка  рівня  жорстокості  дій 
може бути надана лише через аналіз сукупності обставин 
у  справі.  Такими  обставинами  можуть  бути:  тривалість 
негативного  поводження,  фізичні,  психічні  наслідки, 
стать, вік, стан здоров’я жертви [3]. У подальших рішен-
нях ЄСПЛ принцип мінімального  рівня жорстокості  був 
сформульований  повніше.  Зокрема,  цей  принцип  перед-
бачає градацію поводження, про яке йдеться у ст. 3ЄКПЛ, 
за ступенем тяжкості. Так, якщо діяння не можна кваліфі-
кувати як катування, то його можна визначити як нелюд-
ське поводження, а за неможливості визначити діяння як 
нелюдське, його варто відносити до такого, що принижує 
гідність [4, c. 141].

Перша  спроба  визначити  поняття  «катування»  була 
зроблена в рішенні Комісії у «Грецькій справі». У справі 
«Ірландія  проти  Сполученого  Королівства»  визначення 
цих  понять  було  розширено:  під  катуванням  розуміли 
навмисне нелюдське поводження, що призводить до сер-

йозних  і  тяжких  страждань;  нелюдське поводження  роз-
глядалося як діяння, через яке людині спричинено сильних 
фізичних чи розумових страждань; поводження чи пока-
рання, що принижує гідність, трактувалося як знущання, 
яке має  викликати  в жертви почуття  страху,  страждання 
і власної неповноцінності, а також принизити її гідність, 
зламати її фізичний і моральний опір [5, c. 18–19].

Під  час  розмежування  поняття  «катування»  й  інших 
форм жорстокого поводження, закріплених у ст. 3 ЄКПЛ, 
варто  зазначити, що  для  катування  характерне  особливе 
ганебне  умисне  нелюдське  поводження,  яке  спричиняє 
дуже  тяжкі  й жорстокі  страждання. На  додаток  до жор-
стокості ознакою катування є також наявність мети такого 
поводження, наприклад, для отримання відомостей, пока-
рання  або  залякування, що  зазначено  у  справі  «Селмуні 
проти Франції» [6]. Отже, можна зазначити, що катування 
відрізняється  від  «нелюдського»  чи  «такого,  що  прини-
жує  гідність,  поводження  чи  покарання»  двома  елемен-
тами:  по-перше,  тяжкістю  завданих  страждань  та  болю; 
по-друге, наявністю певної мети завдання страждань. 

Щодо поняття «нелюдське поводження чи покарання», 
то в уже  зазначеній «Грецькій справі» ЄСПЛ вказує, що 
«<…> нелюдське поводження  включає  якнайменше  таке 
поводження,  яким  спричиняється  жорстоке  страждання, 
душевне  чи  фізичне,  яке  за  конкретних  обставин  не 
є виправданим» [2]. 

На  відміну  від  катування,  застосування  якого  має 
певну  мету,  нелюдським  може  бути  таке  поводження, 
що не має під собою жодних цілей. Крім того, констата-
ція  факту  нелюдського  поводження  необов’язково  може 
бути пов’язана лише з фізичним насильством. У рішеннях 
«Грецька справа» та «Ірландія проти Сполученого Коро-
лівства»  ЄСПЛ  у  визначенні  понять  «нелюдське  пово-
дження» та «поводження, що принижує гідність» увів нові 
терміни  –  «душевні  муки  та  страждання»  як  невід’ємні 
ознаки  неналежного  поводження  і  як  порушення  вимог 
ст. 3 ЄКПЛ. 

Відокремлюючи  катування  від  нелюдського  пово-
дження,  варто  також  урахувати,  що  катування  супрово-
джується  насильством,  яке  завжди  має  безпосередній 
характер,  тобто  стосується потерпілого. Тоді  як у  справі 
«Білгін  проти  Туреччини»  ЄСПЛ  розцінив  знищення 
майна як нелюдське поводження. Суд зазначив, що «<…> 
навіть  якщо  припустити,  що  дані  дії  (знищення  майна) 
учинялися  не  з  наміром  покарати  заявника,  а  для  того, 
щоб це було «наукою» для інших, або з метою запобігти 
можливості використання терористами його житла, це не 
може виправдовувати поводження, на яке скаржиться заяв-
ник. Ураховуючи обставини, за яких було знищено житло 
і майно заявника, Суд дійшов висновку, що це, напевно, 
завдало йому великих страждань, що дає підстави квалі-
фікувати оскаржувані дії як нелюдське поводження» [7].

Крім того,  аналіз практики Суду свідчить про те, що 
нелюдським  поводженням можуть  бути  визнані  такі  дії: 
байдужість органів державної влади до переживань близь-
ких  родичів  зниклих  безвісті  осіб,  їхнє  небажання  про-
вести  розслідування  обставин  зникнення,  поводження, 
що має форму фізичних нападів та використання заборо-
нених методів проведення допитів, перебування в нелюд-
ських умовах, розлучення батьків та дітей, висилка особи 
без  громадянства,  яку  не  прийме жодна  країна,  висилка 
до країни, у якій особі реально загрожує жорстоке пово-
дження або смерть. 

Чіткої межі між «нелюдським поводженням» і «пово-
дженням чи покаранням, що принижує гідність» не існує. 
Уперше поняття «поводження чи покарання, що принижує 
гідність» було визначене ЄСПЛ у справі «Ірландія проти 
Сполученого  Королівства».  Суд  дійшов  висновку,  що 
п’ять  методів  допиту,  на  які  посилалися  заявники,  були 
такими,  що  принижують  гідність,  оскільки  вони  викли-
кали почуття страху та неповноцінності, а також почуття 
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та страждання, здатні принизити й образити їхню гідність 
і,  ймовірно,  зруйнувати  їхню  психіку  та  моральну  стій-
кість [3].

Кваліфікуючи поводження як таке, що принижує гід-
ність, Суд виходить із того, що може бути відсутня ознака 
публічності.  Інакше  кажучи,  поводження  чи  покарання 
є таким, що принижує гідність, навіть якщо жертву було 
принижено в її власних очах [8, c. 170].

Крім того, у практиці кваліфікації нелюдського пово-
дження  та  поводження  чи  покарання, що  принижує  гід-
ність,  є ще одна відмінність. На противагу нелюдському 
поводженню, суть якого припускає спричинення тілесних 
ушкоджень  особі,  те  поводження, що принижує  гідність 
особи, не передбачає фізичного насильства (можуть бути 
словесні  образи,  наклепи,  публічні  знущання),  оскільки 
йдеться  про  приниження  людини,  що  спричиняє  психо-
логічний  (душевний)  дискомфорт.  Цей  вид  поводження 
є  «пом’якшеним»  варіантом  нелюдського  ставлення  до 
людини,  містить  моральний  компонент,  пов’язаний  із 
суб’єктивним сприйняттям людиною себе як особистості 
[4, c. 144].

Як  зазначає  ЄСПЛ  у  своїх  рішеннях,  поводження  чи 
покарання, що принижує гідність, може бути ненавмисним. 
У справі «Прайс проти Об’єднаного Королівства» Суд не 
встановив наміру образити чи принизити заявницю, однак 
це не завадило йому констатувати порушення ст. 3 ЄКПЛ. 
Суд зазначає, що «<…> тримання під вартою каліки в умо-
вах,  де  вона  могла  зазнати  загострення  хвороб,  тому  що 
була змушена спати у своєму інвалідному кріслі, оскільки її 
ліжко було занадто тверде і недосяжне в її становищі, ста-
новить поводження, що принижує гідність» [9].

Загалом, узагальнюючи судову практику, можна зазна-
чити, що ЄСПЛ кваліфікує поводження чи покарання як 
таке, що принижує гідність, якщо воно породжує відчуття 

страху,  страждання,  неповноцінності,  здатне  зламати 
фізичний чи моральний опір особи [10, c. 170]. Водночас 
рівень страждань є значно нижчим, ніж той, якого особа 
зазнає  за  нелюдського  поводження,  але  достатнім  для 
того, щоби констатувати порушення ст. 3 ЄКПЛ. 

Висновки. Незважаючи  на  абсолютну  заборону 
катувань,  нелюдського  та  такого, що  принижує  гідність, 
поводження чи покарання, кількість скарг,  які надходять 
до  Європейського  суду  з  прав  людини щодо  порушення 
ст. 3 ЄКПЛ, продовжує зростати. Україна, на жаль, також 
не дотримується вказаних зобов’язань, що, у свою чергу, 
суттєво перешкоджає її становленню як правової та демо-
кратичної держави. Зростання кількості випадків жорсто-
кого поводження зумовлює необхідність розгляду основ-
них понять, які закріплені у ст. 3 ЄКПЛ, для  їх кращого 
розуміння  та  відмежування  одне  від  одного.  Практика 
Європейського суду із цього питання є досить широкою. 
Починаючи з 1969 р., Європейський суд працював над роз-
робленням  критеріїв  відмежування  понять  «катування», 
«нелюдське», «таке, що принижує гідність, поводження чи 
покарання». В основу розмежування покладено принцип 
«мінімального  рівня жорстокості»,  який  передбачає  гра-
дацію вказаних понять за ступенем тяжкості, починаючи 
від катування, яке є найбільш тяжким, і закінчуючи таким, 
що принижує гідність, поводженням чи покаранням. Крім 
того, основною ознакою, яка дозволяє відмежувати кату-
вання  від  інших  форм  жорстокого  поводження,  є  мета 
його застосування. Нелюдське поводження чи покарання 
не завжди може супроводжуватися фізичним насильством 
і по своїй суті не завжди має безпосередній характер, тобто 
стосується не лише потерпілої особи. Під поводженням чи 
покаранням, яке принижує гідність особи, ЄСПЛ розуміє 
таке  поводження,  що  спричиняє  душевний  дискомфорт 
і не передбачає спричинення фізичного болю. 
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ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В ПЕРІОД ПОШИРЕНЯ COVID-19:  
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД 

RESPECT FOR HUMAN RIGHTS DURING THE SPREAD OF COVID-19:  
NATIONAL AND INTERNATIONAL EXPERIENCE

Біла-Кисельова А.А.,
кандидат юридичних наук,

суддя 
Дніпровського районного суду міста Херсона, 

сертифікований тренер 
Національної школи суддів України

У дослідженні проаналізовано міжнародні акти універсального та регіонального рівнів, а також національне законодавство, що 
регламентує права людини та життя в безпеці крізь призму охорони здоров’я кожного, хто звернувся до суду. Наголошено, що суд 
зобов’язаний брати активну участь у забезпечені здоров’я людей, національної безпеки та не допустити порушення прав людини в пері-
од поширення COVID-19. Автор звертає увагу на різноманітні підходи щодо відправлення правосуддя й організацію роботи суду в період 
поширення COVID-19 на території України (у різних регіонах): у Печерському районному суді міста Києва, Личаківському районному суді 
міста Львова, Селидівському міському суді Донецької області, Херсонському міському суді Херсонської області; аналізує плани заходів, 
які запропонували суди, з мінімізації ризиків поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19; пропонує підходи до організації від-
правлення правосуддя в період спалаху інфекційних хвороб з урахуванням пропозицій санітарно-епідеміологічної служби. Також увага 
приділена вивченню досвіду іноземних країн: Грузії, Республіки Білорусь, Латвії, Польщі, Німеччини, Франції, у питаннях організації робо-
ти судів (відправлення правосуддя) в умовах поширення COVID-19, наведено приклади такої організації роботи з офіційних сайтів судів.

Зроблено висновок, що міжнародні та національні документи засновані на зв’язку охорони здоров’я і прав людини, а отже, суди 
мають достатню правову базу для того, щоб відправляти правосуддя з поправками на епідеміологічну ситуацію. Автором запропоновано 
організовувати роботу судів з урахуваннями досвіду іноземних країн та за «безпечною схемою»: «сторона справи – суд – вільний слухач 
(засоби масової інформації)». Водночас мають діяти правила: отримувати від осіб, які звертаються до суду, письмовий документ, який би 
містив інформацію про те, що особа не повернулась із території, ураженої інфекцією (не була в контакті із хворою особою); пропонувати 
направляти документи до суду поштою (електронною поштою); проводити судові засідання у приміщеннях, площа яких розрахована 
щонайменше на 6–7 осіб; використовувати відеоконференцію в кожному можливому випадку; організувати доступ вільним слухачам і 
засобам масової інформації до відкритих судових засідань у спеціальних приміщеннях.

Ключові слова: суд, правосуддя, здоров’я, інфекційні захворювання, національна безпека, міжнародні документи.

The study analyzed international acts of a universal and regional level, as well as national legislation that regulates human rights and life 
in safety through the prism of health care for all who apply to the court. It is noted that the court is obliged to take an active part in ensuring 
people’s health, national security and to prevent human rights violations during the spread of COVID-19. The author draws attention to various 
approaches to the administration of justice and the organization of the work of the court during the spread of COVID-19 in Ukraine (in different 
regions): in Pechersk District Court of Kyiv, Lychakiv District Court of Lviv, Selidov City Court of Donetsk Region, Kherson City Court of Kherson 
Region; analyzes the action plans proposed by the courts to minimize the risks of the spread of acute respiratory disease COVID-19; proposes 
approaches to the organization of administration of justice in the period of infectious diseases outbreak, taking into account the proposals 
of the sanitary and epidemiological service. Also, attention is paid to studying the experience of foreign countries: Georgia, the Republic of 
Belarus, Latvia, Poland, Germany, France in matters of organization of work of courts (administration of justice) in the conditions of distribution of  
COVID-19 and examples of such organization of work from official websites of courts are given.

It is concluded that international and national documents are based on the relationship between health and human rights, and therefore, the 
courts have a sufficient legal basis to administer justice, adjusted for the epidemiological situation. The author proposed to organize the work of 
the courts taking into account the experience of foreign countries and according to the “safe scheme”: “the side of the case is the court – free 
listener (media)”, in particular, to receive from the persons applying to the court a written document containing information that the person has not 
returned from the territory of the infected person and has not been in contact with the sick person; offer to send documents to the court by mail 
or e-mail; to hold court hearings in premises, the area of which is designed for at least 6–7 persons in accordance with sanitary norms; use video 
conferencing whenever possible; to arrange access for free listeners and the media to open court hearings by providing live broadcasts of court 
hearings in a specially equipped courtroom in the media court.

Key words: court, justice, health, infectious diseases, national security, international documents.

Постановка проблеми. Уряд посилив обмеження для 
безпеки українців у зв’язку з поширенням COVID-19. Вод-
ночас захист основних прав і свобод людини не може бути 
обмеженим  навіть  у  період  дії  карантину.  Суди України 
продовжують у період поширення COVID-19 здійснювати 
правосуддя на засадах верховенства права, а також забез-
печують кожному право на справедливий суд та повагу до 
інших прав і свобод.

Відповідно до ст. 3 Конституції України, людина, її життя 
і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визна-
ються  в  Україні  найвищою  соціальною  цінністю.  Права 
і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямова-
ність діяльності держави [1]. Основний закон в одній право-
вій нормі зосередив увагу на цінності самої людини, її житті 
та здоров’ї, а також на правах і свободах. Охорона здоров’я 
людини та її права перебувають у взаємозв’язку та на єди-
ному рівні захисту. Національне законодавство демонструє 

це і підкреслює важливість здоров’я людини в період каран-
тину. Конституція України  гарантує  кожному  громадянину 
право на охорону здоров’я (ст. 49). 

Відповідно  до  Європейської  соціальної  хартії  (пере-
глянутої), «з метою забезпечення ефективного здійснення 
права на охорону здоров’я Сторони зобов’язуються само-
стійно <…> вживати  відповідних  заходів  для  того, щоб, 
серед іншого: <…> 3. Запобігати, у міру можливості, епі-
демічним,  ендемічним  та  іншим  захворюванням,  <…>» 
(ст. 11) [2].

Міжнародний  пакт  про  економічні,  соціальні  і  
культурні  права  підкреслює  право  на  охорону  здоров’я 
у ст. 12 [3].

Згідно зі ст. 17 Закону України «Про захист населення 
від  інфекційних  хвороб»,  громадяни  та  їх  об’єднання 
мають право на отримання достовірної  інформації щодо 
епідемічної ситуації в Україні [4].
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Організація  судового  процесу  та  відправлення  пра-
восуддя  в  Україні  під  час  поширення  COVID-19  має  не 
тільки  відбуватися  на  підставі  принципів  верховенства 
права, незалежності суду, рівності учасників, але й гаран-
тувати  безпеку  здоров’я  кожної  людини,  що  задіяна  під 
час судового процесу. Держава має забезпечити та реалізу-
вати національну стратегію в галузі охорони здоров’я, яка 
має бути створена на основі епідеміологічних даних [5].

Стан опрацювання цієї проблематики. Питання 
щодо  дотримання  прав  людини,  безпекою  та  охороною 
здоров’я досліджують науковці, правозахисники, медики: 
П. Рабінович, А. Роханський, І. Сенюта, А. Ямін, Д. Хар-
ріс, A.  Duger,  J.  Leaning,  S.  Dougherty.  Водночас  утвер-
дження прав людини під час поширення COVID-19, спе-
цифіка організації судочинства (відправлення правосуддя) 
у період спалаху  інфекційних хвороб недостатньо дослі-
джені  та  потребують  додаткового  вивчення.  Тому  тема 
актуальна натепер.

Метою статті  є  аналіз  національних  і  міжнародних 
документів із питань дотримання прав людини й охорони 
здоров’я  в  період  загроз, що можуть  спричиняти масові 
інфекційні  захворювання;  виявлення  умов,  за  яких  пра-
цюють  національні  суди  під  час  карантину;  вивчення 
досвіду  іноземних  країн  щодо  організації  роботи  судів 
(відправлення правосуддя) в умовах поширення COVID-
19; надання пропозицій для організації правосуддя в судах 
України  в  період поширення COVID-19  та  інших небез-
печних інфекційних захворювань.

Виклад основного матеріалу.  Правосуддя  в  Україні 
здійснюється виключно судами та відповідно до визначе-
них законом процедур судочинства, що включає право на 
справедливий  і  поважний  суд,  рівність  перед  законом,  а 
також право на публічний розгляд судових справ.

Право на публічний розгляд  справи,  а  також присут-
ність  преси  і  публіки  під  час  усього  судового  розгляду 
регулюються національним законом.

Так,  Закон України  «Про  судоустрій  і  статус  суддів» 
зобов’язує  суддів  дотримуватися  принципу  гласності 
і відкритості судового процесу. Розгляд справ у судах від-
бувається відкрито, крім випадків, установлених законом 
(ст.  11).  У  відкритому  судовому  засіданні  мають  право 
бути присутніми будь-які особи [6]. 

Відповідно до  ст.  6 Конвенції  про  захист прав  людини 
і основоположних свобод, «кожен має право на справедли-
вий і публічний розгляд його справи <…> Судове рішення 
проголошується публічно, але преса і публіка можуть бути 
не  допущені  в  зал  засідань  протягом  усього  судового  роз-
гляду  або  його  частини  в  інтересах  моралі,  громадського 
порядку чи національної безпеки в демократичному суспіль-
стві, якщо того вимагають інтереси неповнолітніх або захист 
приватного  життя  сторін,  або  –  тією  мірою,  що  визнана 
судом  суворо  необхідною,  –  коли  за  особливих  обставин 
публічність  розгляду  може  зашкодити  інтересам  право-
суддя»  [7]. Отже,  ст.  6  Конвенції  про  захист  прав  людини 
та основоположних свобод зазначає обмеження, які можуть 
бути застосовані щодо публічного розгляду: інтереси моралі; 
дотримання громадського порядку; національна безпека.

Відповідно  до  Указу  Президента  №  87/2020  «Про 
рішення Ради національної безпеки і оборони України Від 
13 березня 2020 р. «Про невідкладні  заходи щодо  забез-
печення  національної  безпеки  в  умовах  спалаху  гострої 
респіраторної  хвороби  COVID-19,  спричиненої  коро-
навірусом SARS-CoV-2”  від  13 березня  2020 р.,  уведено 
в дію невідкладні заходи щодо гарантування національної 
безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби 
COVID-19 [8].

Як  зазначають  медичні  установи,  COVID-19  переда-
ється  від  людини  людиною  повітряно-краплинним шля-
хом.  Тому  був  запроваджений  стан  надзвичайної  ситуа-
ції  на  території України й обмежено вільне пересування 
людей у різних країнах.

Згідно із Законом «Про національну безпеку України», 
національна  безпека  України  –  захищеність  державного 
суверенітету,  територіальної  цілісності,  демократичного 
конституційного  ладу  та  інших  національних  інтересів 
України від реальних та потенційних загроз [9]. Як випли-
ває з визначення, національна безпека пов’язана із захис-
том «інших національних інтересів України від реальних 
та  потенційних  загроз».  Ураховуючи  те,  що  державна 
влада в Україні здійснюється на засадах поділу її на зако-
нодавчу,  виконавчу  та  судову,  суд  зобов’язаний  брати 
активну участь у забезпечені здоров’я людей, національ-
ної безпеки та не допустити порушення прав людини. Для 
цього  мають  бути  докладені  такі  зусилля,  щоб  жодним 
чином не відбулося посягання на безпеку щодо здоров’я 
людини в умовах поширення COVID-19 і був дотриманий 
баланс відповідно до ст. 3 Конституції України.

Відповідно  до  Сіракузьких  принципів  щодо  тлума-
чення  обмежень  і  відступів  від  Міжнародного  пакту 
про  громадянські  і  політичні  права  (документ  ООН  E/
CN.4/1985/4,  додаток  (1985)),  коли  є  конфлікт  між  пра-
вами  людини  і  потребами  громадського  здоров’я,  уряд 
може порушити права, якщо його дії необхідні для досяг-
нення законних цілей [10]. Так, у п. «Здоров’я населення» 
зазначається:  «Прагнення  захистити  здоров’я  населення 
може  служити  підставою  для  обмеження  певних  прав, 
якщо  державі  необхідно  вжити  заходів  щодо  усунення 
серйозної загрози здоров’ю населення або окремих осіб. 
Ці заходи можуть бути спрямовані безпосередньо на запо-
бігання захворюванню або загрозі фізичному здоров’ю».

Ураховуючи  те,  що  ст.  6  Конвенції  про  захист  прав 
людини  та  основоположних  свобод  цілком  охоплює 
й  ситуацію,  що  стосуються  випадку  розгляду  справ  під 
час  поширення COVID-19,  суди мають право  застосову-
вати  нестандартні  заходи  під  час  відправлення  право-
суддя  та  для  належної  організації  роботи  судів:  перебу-
вати в судах в захисних масках, обмежити кількість осіб 
в залах суду за погодженням із санітарно-епідемілогічною 
службою тощо. Варто зазначити, що національні суди роз-
почали активну роботу й окремо один від одного частково 
розробили план заходів із мінімізації ризиків поширення 
гострої  респіраторної  хвороби  COVID-19,  спричиненої 
коронавірусом  SARS-CoV-2.  Про  це  свідчить  інформа-
ція з офіційних сайтів судової влади. Так, у Печерському 
районному суді міста Києва  встановлено  особливий 
режим роботи в період поширення COVID-19: «обмежено 
допуск в судові засідання осіб, які не є учасниками судо-
вих засідань; обмежено допуск у судові засідання та при-
міщення суду осіб з ознаками респіраторних захворювань; 
припинено прийом канцеляріями суду для ознайомлення 
та  видачі  копій  процесуальних  документів;  рекомендо-
вано учасникам судових справ подавати до суду заяви про 
відкладення розгляду у зв’язку із карантинними заходами 
<…>» [11].

У  Селидівському міському суді Донецької області 
припинено  особистий  прийом  громадян  керівництвом 
суду;  обмежено  проведення  зборів  суддів;  обмежено 
доступ до суду осіб, які не є учасниками судових засідань; 
зупинено розгляд судових справ у відкритих судових засі-
даннях;  рекомендовано  направляти  документи  в  суд  за 
допомогою поштового зв’язку й електронної пошти; реко-
мендовано  апарату  суду  проводити  реєстрацію  вхідної 
документації  після  оброблення  бактерицидною  лампою; 
організовано  сприяння  реалізації  праву  працівникам  на 
отримання відпусток тощо [12]. 

Херсонський міський суд Херсонської області  на 
сторінках  офіційного  сайту  повідомив:  «З  метою  запо-
бігання  поширенню  на  території  України  гострої  рес-
піраторної  хвороби  COVID-19,  <…>  для  недопущення 
скупчення в холі суду понад 10 осіб пропуск відвідувачів 
до  приміщенні  суду  буде  здійснюватись  у  порядку  чер-
говості  в  кількості,  що  не  перевищуватиме  одночасного 
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перебування  в  холі  суду  понад  10  осіб»  [13]. Крім  того, 
опубліковано звернення до громадян такого змісту: «<…> 
Прохання  утриматися  від  участі  в  судових  засіданнях, 
подавши заяви про розгляд справ у відсутності відповід-
ного  учасника,  якщо  слухання  не  передбачають  Вашої 
обов’язкової присутності або подати клопотання про від-
кладення  розгляду  справи  у  зв’язку  із  впровадженням 
карантину, а також від особистого відвідування суду для 
подачі позовів,  заяв,  скарг, клопотань та  інших звернень 
<…>».  Також  припинено  проведення  судових  засідань 
у режимі відеоконференції.

Личаківський районний суд міста Львова повідомив 
про особливий режим роботи на період карантину: припи-
нено прийом громадян керівництвом; заборонено доступ 
до приміщення суду громадян, які не є учасниками судо-
вих засідань; рекомендовано зменшити кількість судових 
засідань,  які  проводяться  протягом  дня;  рекомендовано 
здійснювати розгляд судових справ у порядку письмового 
провадження;  посилити  профілактичну  роботу  із  про-
ведення  поточних  дезінфекційних  заходів  у  приміщенні 
суду;  рекомендувати  передавати  всі  документи  поштою 
або електронною поштою тощо [14].

Можна побачити, що офіційні  сайти судів містять як 
загальну  інформацію  для  відвідувачів,  так  і  інформацію 
у вигляді рекомендацій щодо внутрішньої діяльності суду, 
пов’язану із правосуддям. Водночас немає єдиних підхо-
дів у судах України щодо організації судочинства в період 
карантину.

Вивчаючи  проблематику  відправлення  правосуддя 
в  період  поширення  COVID-19  в  іноземних  державах, 
варто звернути увагу на ті особливості, які діють натепер 
у різних країнах щодо організації роботи в судах та спів-
праці судів з особами, які потребують правосуддя. В умо-
вах поширення COVID-19 cуди Грузії мають: переносити 
слухання  справ  на  пізнішу  дату,  за  винятком  справ,  що 
розглядаються невідкладно; вирішувати справи без прове-
дення відкритого слухання, якщо дозволяє процесуальне 
законодавство;  забезпечувати дистанційну участь сторін, 
якщо  є  технічна  можливість  і  відповідно  до  вимог  про-
цесуальних законів; отримувати документацію через спе-
ціальний бокс  (ящик)  у  приймальні;  обмежити  кількість 
присутніх  на  слуханнях,  зокрема  представників  засобів 
масової  інформації; запровадити графік для співробітни-
ків суду щодо змінної роботи; для працівників, які мають 
дітей,  забезпечити  дистанційну  роботу  до  відновлення 
роботи шкіл [15]. 

Встановлено,  що  на  сайті  Верховного  Суду  Респу-
бліки Білорусь  висвітлено  повідомлення  щодо  роботи 
судів у період поширення COVID-19. Так, з урахуванням 
епідеміологічної ситуації у відправленні правосуддя суди 
дотримуються  принципів  гласності  та  відкритості  [16]. 
Зазначено,  що  не  допускається  необґрунтоване  обме-
ження  доступу  громадян  до  суду. У  справах, що  розгля-
даються  у  відкритих  судових  засіданнях,  забезпечується 
можливість  присутності  осіб,  які  не  є  учасниками  про-
цесу, зокрема журналістів засобів масової інформації. 

На  офіційному  сайті  суду  Варшави  розміщено  пові-
домлення про справи, які розглядаються під час епідемії. 
Так, у період епідемії чи епідемічної загрози в окружному 
суді у Варшаві слухаються такі справи (включаючи про-
ведення, за необхідності, слухань або відкритих засідань): 
І. Стосується всіх категорій – допит особи, яка перебуває 
в  режимі  доказів,  або  коли  існує побоювання, що особи 
не  зможуть  бути  допитані  на  судовому  процесі;  справи 
щодо виконавчого провадження; <…> ІІ. У галузі сімей-
ного  права:  за  відсторонення  особи,  яка  здійснює  бать-
ківські  обов’язки чи опіку;  вимагання наказу  відповідно 
до  ст.  569  §  2  ГПК; щодо  Закону  від  19  серпня  1994  р. 
«Про  охорону  психічного  здоров’я»;  щодо  розміщення 
неповнолітньої  особи  у  притулку  для  неповнолітніх  або 
щодо продовження такого розміщення; щодо влаштування 

неповнолітнього  іноземця в  опіку  та навчальний  заклад; 
справи, пов’язані зі ст. ст. 11а або 12б Закону від 29 липня 
2005  р.  «Про  запобігання  домашньому  насильству»; 
справи,  пов’язані  із  стягненням  аліментів,  <…>»  [17]. 
Крім  того,  в  окружному  суді  Варшави  (Польща)  слуха-
ється будь-яка інша справа, яку неможливо відкласти, що 
може  спричинити  загрозу життю  чи  здоров’ю  людей  чи 
тварин,  серйозну шкоду  суспільним  інтересам  або через 
неминучу матеріальну шкоду, а також коли цього вимагає 
справедливість. 

Варто  звернути  увагу, що  у Словенії  всі  судові  засі-
дання  перенесені,  крім  невідкладних.  До  невідкладних 
належать кримінальні справи про затримання, справи про 
примусове  виконання  щодо  дітей  та  сім’ї,  справи  щодо 
осіб  із  психічними  розладами.  Строки  розгляду  справ 
зупинені. З оголошення, розміщеного на сайті суду, зрозу-
міло таке: «У зв’язку з останніми подіями не допускаються 
в  суд  особи;  використовуйте  пошту  та  засоби  електро-
нного зв’язку для звернення; для спілкування використо-
вуйте номери телефонів, розміщені на сайті» [18]. 

Ризький  обласний  суд  із  моменту  виявлення COVID-
19 повідомив: «З метою адаптації роботи суду до запобіж-
них заходів, встановлених у державі, станом на 17 березня 
2020 р. відвідувачів суду приймають до Ризького обласного 
суду (Латвія) лише за умови їх виклику до судового засі-
дання повісткою. Хочемо повідомити, що суд надає мож-
ливість  зв’язатися  із  судом  по  телефону  та  електронною 
поштою,  а  також  обробляє  отримані  документи,  пропо-
нуючи їх надіслати в електронному вигляді або надіслати 
поштою.  Крім  того,  суд  надає  можливість  у  термінових 
випадках розміщувати заяви в поштових скриньках, розта-
шованих у суді за адресою <…> Судді Ризького обласного 
суду  забезпечують  ухвалення  рішень  та  перегляд  справ 
у письмовій формі (як у плановому процесі, так і в пере-
гляді інших вхідних справ, які, відповідно до процесуаль-
них норм, підлягають перегляду в письмовій формі). <…> 
Після прибуття до суду сторона справи на посаді охорони 
повинна письмово підтвердити, що особа не належить до 
групи підвищеного ризику, що визначено розпорядженням 
Кабінету Міністрів від 12 березня 2020 р. «Про оголошення 
надзвичайного  стану»  4.12,  тобто  жодна  особа  та  жодна 
контактна  особа  не  повернулися  із  країни  чи  території, 
ураженої COVID-19. Якщо особа відмовиться надати таку 
заяву, особисті судові послуги не надаватимуться цій особі 
в умовах надзвичайних ситуацій» [19]. 

На офіційному сайті одного з федеральних судів Німеч-
чини звертається увага на таке: «Через розповсюджений 
у  даний  час  вірус  COVID-19  /  SARS-CoV-2  бібліотека 
Федерального  суду  закрита  для  зовнішніх  відвідувачів. 
Це не впливає на громадські переговори. Однак зверніть 
увагу, що місце, наявне в залах суду, ураховує правила роз-
міщення, застосовані внаслідок пандемії COVID-19. Тому, 
будь ласка, зважте необхідність відвідування суду» [20]. 

Суд Парижа закритий (Франція). Зараз публічний вхід 
здійснюється через 6, rue du Bastion [21]. Зовнішні особи, 
які потребують доступу до слухань у трибуналі, можуть 
входити лише тоді, коли їх викликають. Лише невідкладні 
та найважливіші процедури (подання та  / або вилучення 
документів і файлів) можуть бути здійснені в режимовому 
прийомі  Паризького  суду  (Atrium  SUD).  Відповідно  до 
постанови від 16 березня 2020 р., усі повістки на слухання 
чи слухання скасовано. Забезпечена лише безперервність, 
не відкрита для публіки. У разі термінового запиту можна 
надіслати його  в  суд  електронною поштою. Усі  цивільні 
слухання були скасовані  із  16 березня 2020 р. Це  стосу-
ється: основних судових слухань (AUDONA та CivRSCP), 
підсумкових слухань, слухань про перевищення заборго-
ваності, слухань щодо оплати праці.

Висновки. Охорона здоров’я і права людини є потуж-
ними, сучасними підходами до визначення і забезпечення 
благополуччя людини. Саме тому судова влада України не 
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може стояти осторонь у час поширення COVID-19. Багато 
міжнародних  документів  засновані  на  зв’язку  охорони 
здоров’я і прав людини, а отже, маємо достатню правову 
базу для того, щоб відправляти правосуддя з поправками 
на епідеміологічну ситуацію та  з урахуванням мінімаль-
них  чинників,  щоб  забезпечити  здоров’я  людей  та  не 
допустити  поширення  COVID-19.  Під  час  відправлення 
правосуддя  та  організації  судочинства  варто  спиратися 
на  досвід  іноземних  країн  і  враховувати  міжнародний 
стандарт,  який  запропоновано  Організацією  Об’єднаних 
Націй – Сіракузькі принципи. Тож, досвід іноземних дер-
жав може бути надійним помічником під час організації 
судового  процесу  та  для  забезпечення  судочинства  зага-
лом. Доцільно було б у час спалаху інфекційних захворю-
вань дотримуватися таких рекомендацій для роботи судів 
за  «безпечною  схемою»:  «сторона  справи  –  суд  –  віль-
ний слухач (засоби масової інформації)», отримувати від 
осіб, які звертаються до суду, письмовий документ, який 

би містив інформацію про те, що особа не повернулась із 
території, ураженої інфекцією, та не була в контакті із хво-
рою особою; усі документи до суду направляти поштою 
чи  електронною  поштою;  проводити  судові  засідання 
у приміщеннях, площа яких розрахована щонайменше на 
6–7 осіб відповідно до санітарних норм; використовувати 
відеоконференцію в кожному можливому випадку; органі-
зувати доступ вільним слухачам і засобам масової інфор-
мації до відкритих судових засідань шляхом надання мож-
ливості прямої трансляції  судових засідань у спеціально 
обладнаному  залі  в  суді  для  засобів  масової  інформації; 
розмістити  оголошення  щодо  специфіки  роботи  суду 
в період карантину на сайті суду та в холі суду; розробити 
разом із санітарно-епідеміологічною службою схему щодо 
оброблення приміщень суду за допомогою бактерицидних 
ламп, вологого прибирання та спеціальних засобів; упро-
вадити схему роботи працівників суду відповідно до змін 
(черговості).
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НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ДЕРЖАВ, ЩО РЕГУЛЮЄ ПИТАННЯ,  
ПОВ’ЯЗАНІ З ПОВЕРНЕННЯМ АБО РЕСТИТУЦІЄЮ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ

NATIONAL LEGISLATION OF THE STATES REGULATING ISSUES RELATING  
TO THE RESTORATION OR RESTITUTION OF CULTURAL VALUES

Бундз Р.О.,
кандидат юридичних наук,

асистент кафедри конституційного та міжнародного права
Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти

Національного університету «Львівська політехніка»

Чинний міжнародно-правовий режим передбачає захист об’єктів, що належать до категорії культурних цінностей, як у воєнний, так і в 
мирний час, хоча проблеми їх захисту в умовах війни залишаються, як і раніше. Одним із негативних наслідків збройних конфліктів міжна-
родного та неміжнародного характеру є руйнування і розграбування нерухомих і рухомих об’єктів, що належать до культурних цінностей.

Стратегія захисту культурних цінностей у період війни чи в повоєнний мирний час, заснована насамперед на міжнародно-правових 
актах універсального і регіонального характеру, а також звичайних міжнародно-правових нормах, не може охопити всі моменти й обста-
вини, що виникають у зв’язку з новими загрозами стосовно культурних цінностей, які виражаються, зокрема, у зростанні числа фактів 
пограбувань археологічних пам’яток і музеїв під час збройних конфліктів та використанні терористичними формуваннями розграбованих 
і незаконно вивезених ними об’єктів культурної спадщини для отримання доходу, завдяки якому фінансується і здійснюється їхня зло-
чинна діяльність. До числа нових загроз варто також віднести поширення феномену так званих вільних портів та залучення їх у торгівлю 
на арт-ринку. У зв’язку із цим виникають нові ризики незаконного обігу культурних цінностей, зокрема тих, які були розграбовані під час 
збройних конфліктів

У статті проаналізовано тенденцію, коли одні держави активно вживають заходів законодавчого характеру для забезпечення імпле-
ментації Гаазької конвенції 1954 року і двох протоколів до неї в національних правових системах, а інші держави вносять лише часткові 
зміни у своє законодавство щодо кримінального покарання за вчинення грабежу і присвоєння культурних цінностей у воєнний час.  
У зв’язку з тим, що дотепер не всі держави імплементували Гаазьку конвенцію 1954 року і два протоколи до неї, зроблено висновок, що 
нині немає необхідності у виробленні будь-якого нового міжнародного договору з даної тематики.

Також наголошено на необхідності вчинення конкретних дій, які будуть спрямовані на підвищення ефективності інституту міжнарод-
но-правового захисту культурних цінностей шляхом уживання превентивних заходів щодо захисту культурних цінностей. 

Ключові слова: реституція, історико-культурні цінності, охорона культурної спадщини, об’єкти культурної спадщини, відповідаль-
ність у сфері охорони культурної спадщини.

The current international legal regime provides for the protection of objects belonging to the category of cultural property, both in times of war 
and in times of peace, although the problems of their protection in times of war remain. One of the negative consequences of international and 
non-international armed conflicts is the destruction and looting of immovable and mobile cultural objects. 

The strategy for the protection of cultural property during the war or in the post-war peacetime, based, first of all, on international legal acts of a 
universal and regional nature, as well as ordinary international legal norms, is notable to cover all the moments and circumstances that arise in the 
connection with new threats to cultural property, which are expressed, in particular, in the increase in the number off acts of robbery of archaeological 
sites and museums during armed conflicts and the use of terrorist groups objects of cultural heritage looted and illegally exported by them to generate 
income, through which their criminal activities are financed and carried out. The proliferation of so-called free ports and their involvement in the art 
market are also new threats. This raises new risks of trafficking in cultural property, including those looted during armed conflicts

The article analyzes a tendency when some States actively adopt legislative measures to ensure the implementation of the 1954 Hague 
Convention and its two Protocols to their nation al legal systems and other States only partially amend their legislation on criminal penalties 
for robbery and appropriation of cultural heritage during war time. Due to the fact that not all States haves of arimplemented the 1954 Hague 
Convention and its two Protocols, it is concluded, that currently there is no need for any new international treaty referred to that subject.

The need for particular actions aimed at improving the effectiveness of the institution of the international legal protection of cultural property 
through the adoption of preventive measures for the protection of cultural property has also been noted.

Key words: restitution, historical and cultural values, protection of cultural heritage, objects of cultural heritage, responsibility in field of 
cultural heritage protection.

Постановка проблеми. Майже  в  кожній  державі 
передбачені спеціальні заходи для захисту права власності 
й  інших речових прав щодо такої категорії власності, як 
культурні  цінності.  Нормативно-правове  регулювання 
питань,  пов’язаних,  серед  іншого,  із  проблемою  влас-
ності,  включаючи  культурні  цінності,  вилучені  внаслі-
док злочинних дій Німеччини в період 1933–1945 рр.,  їх 
повернення або реституції законним власникам, у різних 
країнах різноманітна, а в низці країн уже в перший після-
воєнний період були ухвалені нормативні акти, що перед-
бачають повернення культурних цінностей потерпілим.

Багатьма  державами  було  вжито  різних  заходів  для 
забезпечення  імплементації  Гаазької  конвенції  1954  р. 
і двох протоколів до неї у свої національні законодавства. 
Багато  держав  ратифікували  Гаазьку  конвенцію  1954  р. 
і протоколи до неї, деякі держави імплементували зазна-
чені  положення  в  законодавство  (наприклад,  законодав-
ство  Швейцарії,  Нідерландів  та  Канади  містять  цікаві 
інновації у зв’язку  із цим),  інші переглянули свої кримі-

нальні кодекси або законодавство про культурні цінності 
з метою інтеграції таких міжнародних норм [1]. Проте, як 
і раніше, не всі держави у своєму національному законо-
давстві передбачають конкретні пункти про грабежі і при-
своєння культурних цінностей у воєнний час.

Аналіз дослідження проблеми. Як показало вивчення 
наукової  літератури,  досить  корисним  дослідженням, 
особливо  в  частині  вирішення  спорів  щодо  культурних 
цінностей, виявилась робота, проведена групою експертів 
на чолі з М.-А. Ренальдом за дорученням Європарламенту, 
в  якому  розглядаються  юридичні  труднощі,  пов’язані  із 
пропозицією про реституцію предметів мистецтва та про-
понуються рекомендації щодо вирішення цих труднощів 
[2, с. 35–41].

Теоретичною  основою  для  статті  стали  праці  закор-
донних  авторів  в  області  міжнародно-правового  захисту 
культурних  цінностей,  а  саме:  Ф.  Буньона,  Р.  Доль-
цера,  Б.  Дженент,  Дж.Г.  Мерріман,  Дж.А.Р.  Нефзайгер,  
Л.В. Протта, Ф. Франчоні, М. Фріго.
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Проте  в  науці  міжнародного  права  загалом  немає 
сучасного комплексного дослідження, яке було б присвя-
чене проблемі міжнародно-правового захисту культурних 
цінностей, що всебічно відображало б динаміку розвитку 
інституту міжнародно-правового захисту культурних цін-
ностей у різних державах.

Виклад основного матеріалу. Відповідно  до  Пер-
шого  протоколу  до  Гаазької  конвенції  1954  р.,  десять 
європейських  держав  заявили,  що  імплементували  його 
положення в національне законодавство. Усі європейські 
держави,  за  винятком  двох  країн,  завили,  що  ухвалили 
акти відповідно до ст. 15 Другого протоколу до Гаазької 
конвенції 1954 р., на підставі яких з’явилися нові склади 
злочинів, а також відповідні покарання за них [3]. 

Проте не всі держави у своїх національних законодав-
ствах передбачають конкретні пункти про грабежі та при-
своєння культурних цінностей у воєнний час. Національне 
законодавство  Швейцарії,  Нідерландів,  Канади  містять 
цікаві інновації в питанні імплементації Гаазької конвен-
ції 1954 р. і протоколів до неї.

У Швейцарії при Міністерстві культури було створено 
Контактне бюро із проблем викрадення творів мистецтва. 
У своїй діяльності Бюро керується принципами, розробле-
ними на Вашингтонській конференції 1998 р.  [4, с. 116]. 
20 червня 2014 р. Швейцарія ухвалила Закон про захист 
культурних  цінностей  у  випадку  збройного  конфлікту, 
стихійних лих і надзвичайних ситуацій [5]. За допомогою 
цього  Закону  Швейцарія  висловила  стурбованість  тим, 
що культурна спадщина має бути захищена від небезпек, 
як-от  війни,  стихійні  лиха  й  інші  надзвичайні  ситуація, 
і визнала важливість запобігання грабежам і незаконному 
обігу культурних цінностей [6, с. 16].

Що стосується превентивного захисту культурних цін-
ностей, ст. 12 цього Закону регулює надання «безпечних 
сховищ» (англійською мовою “safe haven”; або «безпечна 
зона», англійською мовою “safe area”) для іноземних дер-
жав, які бажають захистити свою культурну спадщину від 
загроз, пов’язаних із війною та тероризмом. Відповідно до 
ст. 12 Закону, уряд Швейцарії може забезпечити сховище 
для  культурних  об’єктів  іноземних  держав,  якщо  вони 
перебувають під загрозою внаслідок збройних конфліктів, 
стихійних  лих  або  надзвичайних  ситуацій.  Ст.  2  Закону 
визначає  «безпечне  сховище»  як  будь-який  захищений 
простір, організований і керований урядом відповідно до 
національного законодавства, у якому зберігаються куль-
турні  цінності  іноземної  держави, що можуть  бути  тим-
часово  залишені  на  відповідальне  зберігання,  за  умови, 
що  такі  цінності  перебувають  під  серйозною  загрозою 
на  території  цієї  іноземної  держави. Ст.  12  Закону  вста-
новлює,  що  таке  відповідальне  зберігання  культурних 
цінностей забезпечується під егідою ЮНЕСКО, а також, 
що Федеральна рада Швейцарії володіє виключною ком-
петенцією  укладати  міжнародні  договори  з  державами 
в цілях імплементації норм міжнародного права. 

У  Нідерландах  ухвалено  спеціальне  законодавство 
і  створено  відомство,  що  опікується  питаннями  повер-
нення  творів  мистецтва.  На  основі  низки  указів  уряду 
Нідерландів  (від  17  вересня  і  20  жовтня  1944  р.)  після 
закінчення військових дій у Нідерландах були повернуті 
кілька  тисяч  творів  мистецтва.  У  Нідерландах  у  випад-
ках, коли культурні цінності були набуті ворогом унаслі-
док  грабежу  або  договору  купівлі-продажу,  укладеного 
під примусом,  з погрозою застосування сили,  справжній 
власник отримав право пред’явити вимогу про вилучення 

такого  майна  в  незаконного  власника.  Нідерландський 
уряд у таких випадках теж подавав вимоги як представник 
законного власника.

З  питань  реституції  предметів  мистецтва,  незаконно 
переміщених  унаслідок  збройних  конфліктів,  у  Нідер-
ландах  у  березні  2007  р.  було  ухвалено Акт  про  повер-
нення  культурних  цінностей  з  окупованих  територій 
[6]. Цей Акт був чинний у результаті конкретної справи, 
яка  постала  перед  голландськими  судами,  пов’язаної 
з іконами, вкраденими на Кіпрі в період після Турецького 
вторгнення. Ікони були придбані голландським колекціо-
нером,  а  кіпрська церква  висунула  вимогу про  їх  рести-
туцію. Голландські  суди ухвалили рішення не повертати 
їх на Кіпр, оскільки, серед інших причин, Перший прото-
кол до Гаазької конвенції 1954 р. не був самовиконуваним 
[8, с. 341–346]. Це привело до ухвалення у 2007 р. вищев-
казаного Акта, метою  якого  є  саме  оголошення прямого 
застосування  Протоколу  I  до  Гаазької  конвенції  1954  р. 
в Нідерландах, що, зрештою, привело до реституції  ікон 
у Кіпр.

Канада  імплементувала  Гаазьку  конвенцію  1954  р. 
і  два  протоколи  до  неї  через  ухвалення  Закону  про  зло-
чини  проти  людяності  і  військові  злочини,  а  також  вне-
сення змін до деяких статей Закону про ввезення та виве-
зення культурних цінностей, Кримінального кодексу. Тим 
самим  ці  закони  створили  склади  різних  злочинів щодо 
осіб, які порушують положення Гаазької конвенції 1954 р. 
і її протоколів, зокрема пов’язані із крадіжкою і вивезен-
ням культурних цінностей, а також надають різні способи 
для повернення зазначеного майна. Канадський закон міс-
тить  норми  в  області  міжнародного  захисту  культурних 
цінностей,  у  ньому  зазначено:  «<…>  твори  мистецтва, 
захоплені під час нацистської епохи, можуть бути повер-
нуті законним власникам на підставі притягнення до від-
повідальності осіб у Канаді за злочини проти людяності, 
скоєні  за  межами  Канади,  які  були  пов’язані  із  присво-
єнням такого майна» [9, c. 157–160]. Інші дії, навіть і не 
настільки  серйозні,  щоби  підпадати  під  категорію  «вій-
ськових  злочинів»,  також  можуть  бути  піддані  екстери-
торіальної юрисдикції Канади і, таким чином, особа буде 
нести відповідальність за судове переслідування в цій кра-
їні. Канадський досвід, на нашу думку, є хорошим прикла-
дом ефективного застосування Гаазької конвенції 1954 р. 
і протоколів до неї в національному законодавстві.

Крім  того,  на  національному  рівні  в  державах  існує 
також законодавство і практика з повернення та реституції 
власності, включаючи культурні цінності, вилученої в жертв 
нацизму, законним власникам та їхнім нащадкам [10].

Висновки. Отже,  найбільш  актуальною  проблемою 
є  те,  що,  як  і  раніше,  не  всі  міжнародно-правові  норми 
імплементовані  державами,  зокрема  і  деякими  європей-
ськими країнами. Для цього існують міжнародні правила, 
насамперед Гаазька конвенція 1954 р. і протоколи до неї, 
які  мають  бути  швидко  й  ефективно  імплементовані  на 
національному рівні за допомогою конкретних законодав-
чих і адміністративних заходів.

У  разі  відсутності  національних  законів,  які  впрова-
джують міжнародні принципи в національні  законодавчі 
системи кожної держави, цінність таких принципів зали-
шається суто теоретичною. Тобто розглянуті в цій статті 
ініціативи Швейцарії, Нідерландів і Канади повинні бути 
прикладом для інших держав як найкраща практика з імп-
лементації міжнародних правових норм  і принципів, що 
стосуються захисту культурних цінностей.
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У статті досліджується співвідношення загальнолюдських цінностей і прав людини в міжнародно-правовому контексті. Установлено, 
що з позицій міжнародного права загальнолюдські цінності варто розглядати – за аналогією з міжнародними зобов’язаннями держав 
erga omnes – як цінності для всього міжнародного співтовариства загалом. Тобто в міжнародному праві до загальнолюдських ціннос-
тей доцільно відносити загальні цінності, які мають універсальний характер, які поділяються всіма державами-учасниками Організації 
Об’єднаних Націй. Запропоновано розглядати низку положень, закріплених в основних універсальних міжнародно-правових актах із прав 
людини як загальнолюдські цінності, які слугують не тільки концептуальною основою їх захисту, а й джерелом прогресивного розвитку 
міжнародного права прав людини. Нині особливого значення набуває проблема врахування загальнолюдських цінностей у міжнародній 
правозахисній діяльності на універсальному рівні, апеляція до них не тільки як до якихось суспільних (загальнолюдських) ідеалів, що 
містяться в основоположних міжнародно-правових документах універсального рівня, але і в повсякденній роботі договірних органів із 
прав людини. Автор приходить до висновку, що забезпечення і захист: права на життя; права на приватне життя; права на свободу й 
особисту недоторканність; права на свободу думки, совісті та релігії (включаючи свободу переконань); права на свободу дотримуватися 
своїх поглядів; права на недискримінацію (рівноправність), на рівноправність чоловіків і жінок, є на даний момент ключовими сферами 
у правозахисній діяльності на універсальному рівні, у яких ураховуються фундаментальні загальнолюдські цінності (закріплені в між-
народно-правових актах і документах, зокрема у програмних документах Організації Об’єднаних Націй) у тісному взаємозв’язку і вза-
ємозалежності із правами людини. Стверджується, що такі загальнолюдські цінності, як: життя; приватне життя; свобода й особиста 
недоторканність; свобода думки, совісті і релігії (включаючи свободу переконань); свобода дотримуватися своїх думок; недискримінація 
(рівноправність); рівноправність чоловіків і жінок, являють собою своєрідні «точки тяжіння», що перебувають у центрі основних сфер у 
правозахисній діяльності на універсальному рівні.

Ключові слова: свобода, справедливість, рівність, особистість, цінності, гарантії, держава.

The article examines the relation between human values and human rights in the international legal context. It has been established that, from 
the standpoint of international law, universal values should be regarded – by analogy with the international obligations of erga omnes states – 
as values for the entire international community as a whole. That is, in international law, it is advisable to refer to universal values as universal 
values, shared by all UN member states. It is proposed to consider a number of provisions enshrined in the basic universal international human 
rights instruments as universal values, which not only serve as a conceptual basis for their protection, but also as a source of the progressive 
development of international human rights law. At present, the problem of taking into account universal values in international human rights 
activities at the universal level, appeal to them not only as to some social (universal) ideals contained in the basic international legal documents of 
the universal level, but also in the daily work of treaty bodies, becomes particularly important on human rights. The author concludes that security 
and protection are: the right to life; the right to privacy; the right to liberty and security of person; the right to freedom of thought, conscience 
and religion (including freedom of belief); the right to freedom of opinion; the right to non-discrimination (equality), to equality between men and 
women, are currently key areas of universal human rights advocacy that take into account fundamental human values (enshrined in international 
legal instruments and instruments, including in UN programming documents) in close connection and interdependence with human rights. It is 
claimed that such universal values   as: life; private life; freedom and personal integrity; freedom of thought, conscience and religion (including 
freedom of belief); freedom to hold opinions; non-discrimination (equality); Equality between men and women is a kind of “point of gravity” at the 
center of the main areas of human rights advocacy at the universal level.

Key words: freedom, justice, equality, personality, values, guarantees, state.

Постановка проблеми.  Актуальність  теми  дослі-
дження  зумовлена  об’єктивним  зростанням  значення 
аксіологічного  виміру  міжнародних  відносин,  а  також 
ускладненням  завдань,  що  стоять  перед  міжнародним 
правом прав людини в умовах глобалізації, яка, відповідно 
до Декларації тисячоліття Організації Об’єднаних Націй 
(далі – ООН) від 8 вересня 2000 р., може мати «справедли-
вий характер лише за посередництва широкомасштабних 
і наполегливих зусиль із формування загального майбут-
нього,  заснованого  на  нашій  спільній  приналежності  до 
роду людського в усьому його різноманітті» [2]. Колишній 
Генеральний секретар ООН Кофі Аннан говорив про те, 
що в епоху глобалізації загальнолюдські цінності гостріше 
необхідні,  ніж  будь-коли  раніше.  На  його  переконання, 
кожне  суспільство  має  потребу  у  зв’язку  із  загальними 
цінностями,  щоб  нівелювати  притаманні  суспільствам 
відмінності і тим самим запобігти потенційним конфлік-
там [7]. У преамбулі Статуту ООН є згадка про цінності 
в контексті людської особистості: «<…> знову затвердити 
віру в основні права людини, у гідність і цінність людської 
особистості, у рівноправність чоловіків і жінок і в рівність 
прав великих і малих націй <…>» [6]. 

Варто  зауважити, що  ціннісна  проблематика  привер-
тає підвищену увагу в міждержавних відносинах в умовах 
нав’язування в односторонньому порядку свого розуміння 
речей як «загальнолюдських цінностей». Тому сукупність 
викладеного визначила наукову і практичну актуальність 
обраної теми у вітчизняній науці міжнародного права.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі 
ціннісних критеріїв присвячено достатню кількість робіт. 
Однак у сучасній науці міжнародного права немає спеці-
альної роботи, об’єктом дослідження якої були б загаль-
нолюдські  цінності  в міжнародному  праві  прав  людини. 
Варто  виділити  наукові  роботи  вітчизняних  і  закор-
донних  науковців,  присвячені  загальній  проблематиці, 
яка  пов’язана  із  забезпеченням  і  захистом  прав  людини 
й основних свобод, а також у сфері міжнародного захисту 
прав  людини.  Ідеться  про  наукові  праці  та  публікації 
таких авторів, як: А. Абашидзе, Є. Лукашева, Р. Юсупов, 
П. Рабинович, С. Добрянський, Т. Ярошевська, A. Wendt, 
M. Ishay, M. Ignatieff та ін.

Метою даного дослідження  є  встановлення  спів-
відношення  загальнолюдських  цінностей  і  прав  людини 
в міжнародно-правовому контексті.
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Виклад основного матеріалу.  Однією  з  особливих 
рис загальнолюдських цінностей є те, що вони є об’єктом 
міждисциплінарних  досліджень.  Проблематика,  безпо-
середньо  пов’язана  із  загальнолюдськими  цінностями, 
вивчається філософами, психологами, соціологами, полі-
тологами,  юристами,  педагогами  та  представниками 
інших наук гуманітарного профілю.

Здійснений  міждисциплінарний  аналіз  цілої  низки 
дефініцій поняття «цінності» (включаючи «загальнолюд-
ські цінності») із метою якнайповнішого розкриття їхніх 
концептуальних  аспектів,  вивчення  сутності  та  змісту, 
показав, що:

–  по-перше,  діапазон  наукових  позицій  у  плані 
сприйняття  і  трактування  змісту  поняття  «цінності» 
(під  яким  нерідко  розуміються  і  «загальнолюдські  цін-
ності»)  серед  представників  філософських  наук  досить 
широкий  –  від  цілей  та  ідеалів  людини  до  ототожнення 
із  соціокультурною реальністю. На  наш погляд,  саме  ця 
вельми значуща обставина лежить в основі наукової тези, 
яка  поділяється  багатьма  вченими-філософами  і  згідно 
з якою виробити єдине і водночас всеосяжне визначення 
поняття  «цінність»  видається  неможливим.  Зазвичай  до 
загальнолюдських  цінностей  учені  відносять  фундамен-
тальні філософські категорії, у яких містяться масштабні 
узагальнення світоглядного характеру. Базова специфічна 
риса  загальнолюдських  цінностей,  на  думку  філософів, 
проявляється в їхній універсальності. Узагальнюючи сут-
нісні  ознаки  загальнолюдських  цінностей,  що  містяться 
в різних дефініціях, цілком можливо сформулювати важ-
ливий основний висновок:  такими цінностями,  з позиції 
філософії,  є  універсальні  нематеріальні  категорії  світо-
глядного характеру, які становлять кістяк ціннісних орієн-
тацій будь-якої людської спільноти, незалежно від цивілі-
заційних, культурних, релігійних, політичних, соціальних 
та інших відмінностей;

–  по-друге,  соціологи,  на  відміну  від  філософів, 
роблять  більший  акцент  на  індивідуалізації  цінностей, 
уважаючи, що економічний розвиток (у світовому масш-
табі)  пов’язаний  із  переходом  від  абсолютних  (вищих, 
загальнолюдських) цінностей до цінностей, які мають усе 
більш раціональний характер;

–  по-третє,  представники  політичних  наук,  здебіль-
шого у сфері теорії та практики світової політики, зазви-
чай  мають  на  увазі  під  загальнолюдськими  цінностями 
«універсальні» цінності;

–  по-четверте,  трактування  поняття  «загальнолюд-
ські  цінності»  юристами,  аналогічно  до  трактування 
даного поняття філософами, має серйозний концептуаль-
ний «діапазон»: від різновидів категоричного імперативу 
до джерел принципів права. На наш погляд, дана суттєва 
обставина  передусім  зумовлена  тим, що юристи  у  своїх 
наукових дослідженнях зазвичай звертаються до наукових 
робіт філософів;

–  по-п’яте,  як  ключові  риси  загальнолюдських  цін-
ностей  насамперед  варто  назвати  антропоцентричність, 
об’єктивність, універсальність, загальне визнання у світо-
вому масштабі, позитивну конотацію; історичну стійкість 
(ідеться  передусім  про  загальнолюдські  моральні  цін-
ності).

На даний момент у відповідній науковій літературі міс-
тяться десятки  визначень поняття  «загальнолюдські цін-
ності», які належать авторам, що спеціалізуються в різних 
наукових сферах (філософія, психологія, право, соціологія, 
теорія  міжнародних  відносин,  лінгвістика  тощо).  Однак 
їх усіх об’єднує одна характерна риса: прагнення знайти 
сутнісні ознаки загальнолюдських цінностей, з їх допомо-
гою постаратися сформулювати максимально точне і чітке 
визначення даного поняття. Специфіка загальнолюдських 
цінностей полягає в тому, що в основі їх різних дефініцій 
(незалежно від їх функціональної та концептуальної спря-
мованості) повинна лежати саме людяність – феномен, що 

відображає  безпосередню природу  людини.  Звісно ж,  за 
такого  підходу  загальнолюдські  цінності  повною  мірою 
виражають свою антропоцентричність.

Тому  вважаємо,  що  з  позицій  міжнародного  права 
загальнолюдські цінності варто розглядати – за аналогією 
з міжнародними зобов’язаннями держав erga omnes [9] – 
як цінності для всього міжнародного співтовариства зага-
лом.  Інакше кажучи, у міжнародному праві до загально-
людських цінностей доцільно відносити загальні цінності, 
які мають універсальний характер, які поділяються всіма 
державами  –  учасниками  Організації  Об’єднаних  Націй 
(тобто ті цінності, які є міжнародно визнаними).

Квінтесенція  актуальної  наукової  проблеми  класи-
фікації  загальнолюдських  цінностей  на  даний  момент 
полягає  в  тому,  що  в  науковому  й  експертному  середо-
вищі,  зокрема  і  серед  юристів-міжнародників,  зміцни-
лася думка, що неможливо встановити вичерпний каталог 
загальнолюдських цінностей, отже, здійснити їх класифі-
кацію, бо дослідники використовують різні підстави для 
такої класифікації.

Р. Юсупов  [12,  с.15]  висуває  тезу  про  те, що  цілком 
можлива  класифікація  таких  цінностей,  яка  дозволяє 
досить  чітко  розділити  їх  на  низку  ключових  загально-
людських цінностей [12, с. 15]. В основі запропонованої 
класифікації, на погляд Р. Юсупова, повинен лежати так 
званий  «кластерний  підхід»,  виходячи  з  розуміння  того, 
що  під  кластером  зазвичай  мають  на  увазі  об’єднання 
низки  однорідних  компонентів,  яке  позиціонується  як 
самостійна  одиниця,  якій  притаманні  певні  властивості, 
а  також  із  того, що  ефективність  даного підходу переві-
рена  часом. Однак  за  використання  зазначеного  підходу 
він був істотно трансформований. Тому автором пропону-
ється всі загальнолюдські цінності розділити на два базові 
кластери:  загальнолюдські соціальні цінності  і  загально-
людські моральні  цінності. Крім  того,  цінності, що  вхо-
дять  до  вищеназваних  базових  кластерів,  пропонується, 
у свою чергу, розділити на низку підкластерів, які в собі 
поєднують  однорідні  цінності  (соціального  або  мораль-
ного характеру) [12, с. 15].

Існує  серйозна  наукова  проблематика,  безпосеред-
ньо  пов’язана  із  класифікацією  загальнолюдських  цін-
ностей,  –  співвідношення  традиційних  (національних), 
загальнонаціональних  і  загальнолюдських  цінностей. 
Відомо, що традиційні (національні) цінності можуть бути 
як  позитивними,  так  і  негативними.  Традиційні  (націо-
нальні) цінності трансформуються в загальнонаціональні, 
які також можуть бути як позитивними, так і негативними 
(як  приклади  негативних  загальнонаціональних  ціннос-
тей можна  назвати  проблему  з  рівністю  в  Індії,  а  також 
соціальне становище жінок у Саудівській Аравії).

Говорячи  про  співвідношення  зазначених  цінностей, 
варто особливо підкреслити, що між ними не існує чіткої 
межі. Тому однією з головних цілей міжнародного права 
є  гармонізація  загальнолюдських,  загальнонаціональних 
і традиційних (національних) цінностей.

Аналізуючи  проблему  співвідношення  загально-
людських  цінностей  і  прав  людини,  а  також  їхнього 
взаємозв’язку, ми прийшли до важливих висновків, згідно 
з якими, по-перше, ключовою спільною рисою загально-
людських цінностей і прав людини є їхня універсальність; 
по-друге, втілення конкретних загальнолюдських ціннос-
тей у конкретних правах людини і становить головну спе-
цифіку співвідношення цих цінностей і прав людини.

Проблема взаємозв’язку загальнолюдських цінностей, 
моралі і міжнародного права прав людини лежить в основі 
більш  загальної  проблематики,  а  саме  співвідношення 
права і моралі. Останні беруть свій початок у відомій дис-
кусії  між  прихильниками  правового  позитивізму  і  при-
родно-правової  концепції  права,  яка  відіграла  серйозну 
роль у розвитку теорії права (ідеться про знамениту супер-
ечку між Г. Хартом і Р. Дворкіним).
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Розглянувши  погляди  низки  закордонних  авторів 
(A. Wendt [15], M. Ishay [14], M. Ignatieff [13], Є. Лукашева 
[10]  та  ін.)  на  проблематику  співвідношення  цінностей 
і зовнішньої політики, права і моралі, моралі та міжнарод-
ного права,  загальнолюдських цінностей  і міжнародного 
права  прав  людини,  варто  зазначити  декілька  важливих 
висновків.

По-перше, не  викликає ніяких  сумнівів  той факт, що 
мораль, яка впливає на міжнародне співтовариство, нази-
вається  «міжнародна  мораль»,  оскільки  своїм  потенціа-
лом вона здатна реально впливати на стан і розвиток між-
народних відносин. 

По-друге,  варто  визнати  некоректним  відмежування 
поняття «міжнародна мораль» від поняття «загальнолюд-
ська мораль». Такий «поділ» двох зазначених моралей, на 
нашу думку, є штучним, оскільки ядром (базовий елемент) 
загальнолюдської  моралі  та  міжнародної  моралі  водно-
час  виступають  загальнолюдські  цінності,  тим  самим 
об’єднуючи їх воєдино. 

По-третє, уважаємо, що не є тотожними поняття «між-
народна  мораль»  і  «міждержавна  мораль».  Крім  того, 
викликає серйозні сумніви сама теза про  існування між-
державної моралі. Цілком очевидно, що в міждержавних 
відносинах  безпосередньо  суб’єкти  останніх  (держави) 
насамперед керуються своїми національними (або блоко-
вими) інтересами, а не моральними міркуваннями.

По-четверте,  варто  визнати  те,  що  суб’єктом  міжна-
родної моралі  є  світова спільнота,  яка досить далека від 
того, щоб  бути  в  повному  розумінні  суспільством. Дана 
дуже  важлива  обставина,  у  свою  чергу,  викликає  «рих-
лість»  міжнародної  моралі.  Заповненням  даної  рихлості 
виступає  значний  моральний  потенціал  міжнародного 
права,  який  найпомітніше  проявляється  в  надзвичайно 
важливому принципі міжнародного права jus cogens [11] – 
принципі сумлінного виконання зобов’язань.

По-п’яте,  беручи  до  уваги  ту  надзвичайно  важливу 
обставину,  що  загальнолюдські  моральні  цінності  ста-
новлять  своєрідний  «стрижень»  міжнародної  моралі, 
цілком  можливо  сформулювати  висновок,  згідно  з  яким 
специфіка діалектичного взаємозв’язку загальнолюдських 
моральних  цінностей,  міжнародної  моралі  та  міжнарод-
ного права прав людини полягає в такому:

–  загальнолюдські моральні цінності становлять сво-
єрідний «стрижень» міжнародної моралі;

–  міжнародній моралі властива постійна аморфність;
–  завдання  заповнення  аморфності  міжнародної 

моралі  передусім  лежить  на  міжнародному  праві  прав 
людини, що має суттєвий моральний потенціал;

–  взаємозв’язок  загальнолюдських  моральних  цін-
ностей, міжнародної моралі та міжнародного права прав 
людини має діалектичний характер, оскільки, залежно від 
обставин і умов, вони взаємно впливають одне на одного.

Поняття  «загальнолюдські  цінності»  в  останні  два 
десятиліття  все частіше  стало  вживатися  в міжнародних 
актах  і  документах,  ухвалених  на  саммітах  глав  держав 
і урядів, що проводяться в рамках системи ООН (або під 
егідою цієї Організації). Однак аналіз низки програмних 
документів Організації Об’єднаних Націй наочно показує 
відсутність єдиного трактування даного поняття.

Зокрема,  бачимо  такі  словосполучення:  «спільні  цін-
ності, які поділяються всім людством»; «наші цінності»; 
«наші  спільні  основні  цінності»;  «основні  цінності»; 
«єдині  цінності»;  «фундаментальні  цінності»;  «універ-
сальні людські цінності». Не важко помітити, що наведені 
словосполучення мають різний контекст. Дана обставина, 
на наш погляд, свідчить про те, що різні смислові відтінки 
зазначених  словосполучень  зумовлені  концептуальною 
спрямованістю  того  чи  іншого  програмного  документа 
ООН. Ідеться передусім про Віденську декларацію та Про-
граму дій 1993 р. [1], Декларацію і Програму дій в області 
культури миру 1999 р. [3], Декларацію тисячоліття Орга-

нізації Об’єднаних Націй 2000 р. [2], Глобальний порядок 
денний для діалогу між цивілізаціями 2001 р. [4], Підсум-
ковий документ Всесвітнього самміту 2005 р. [5].

Зокрема, унікальність  і специфіка Декларації тисячо-
ліття, на наш погляд, полягає в тому, що вперше в міжна-
родно-правовому  документі  глобального  характеру  було 
зафіксовано  цілу  низку  фундаментальних  (загальнолюд-
ських) цінностей, які матимуть «істотно велике значення 
для міжнародних відносин у XXI ст.» [2]: це свобода, рів-
ність, солідарність, терпимість, повага до природи, спіль-
ний обов’язок.

Варто акцентувати увагу на тій досить істотній обста-
вині,  що  у  Глобальному  порядку  містяться  такі  форму-
лювання  щодо  загальнолюдських  цінностей:  «спільні 
цінності,  які поділяються всім людством»; «основні цін-
ності»; «єдині цінності» [4].

Отже,  відсутність  єдиного  трактування  поняття 
«загальнолюдські  цінності»  у  низці  програмних  доку-
ментів  ООН  цілком  може  бути  непрямим  доказом  того 
факту,  що  на  сучасному  етапі  розвитку  цивілізацій,  що 
характеризується  гострими  міждержавними  і  блоковими 
розбіжностями  (здебільшого  геополітичного  плану), 
на  авансцену  виходить  серйозна  проблема  сприйняття 
і  трактування  загальнолюдських  цінностей.  Річ  у  тому, 
що сучасний світ має низку специфічних рис, серед яких 
відсутність у світовому співтоваристві єдиного розуміння 
загальнолюдських цінностей.

У  результаті  аналізу  низки  програмних  документів 
ООН можна визначити такі фундаментальні загальнолюд-
ські цінності, які матимуть «істотно велике значення для 
міжнародних відносин у XXI ст.» [2]. Ідеться про свободу; 
рівність;  солідарність;  терпимість;  повагу  до  природи; 
загальний  обов’язок;  спільну  відповідальність;  справед-
ливість, а також про повагу всіх прав людини та демокра-
тію. Уся сукупність перелічених вище конкретних ціннос-
тей належать до загальнолюдських цінностей, які мають 
характер erga omnes.

Підбиваючи  підсумок  аналізу  сукупності  проблем, 
ми  пропонуємо  розглядати  низку  положень,  закріплених 
в  основних  універсальних  міжнародно-правових  актах  із 
прав людини як загальнолюдські цінності, які слугують не 
тільки концептуальною основою їх захисту, а й джерелом 
прогресивного розвитку міжнародного права прав людини. 

Не  можна  залишити  поза  увагою  також  актуальну 
і важливу проблему, яка безпосередньо пов’язана з вияв-
ленням  основних  напрямів  міжнародної  правозахисної 
діяльності на універсальному рівні, у яких ураховуються 
загальнолюдські  цінності  в  тісному  взаємозв’язку  і  вза-
ємозалежності із правами людини. Особливу увагу варто 
сконцентрувати  на  загальнолюдських  цінностях  erga 
omnes,  які  містяться  в  основних  універсальних  міжна-
родно-правових актах і документах у сфері забезпечення 
і захисту прав людини, а також у відповідних положеннях 
міжнародних недоговірних документів (декларації, заува-
ження  загального  порядку,  доповіді  робочих  груп  Ради 
ООН із прав людини, дослідження тощо).

Наприклад Дослідження  [7],  проведене ще  у  2012  р. 
Консультативним  комітетом  Ради  ООН  з  прав  людини, 
яке було присвячене важливому питанню про заохочення 
прав людини й основних свобод шляхом більш глибокого 
розуміння  традиційних  цінностей  людства.  Зокрема,  на 
наш  погляд,  неможливо  визнати  коректною  з  наукового 
погляду  тезу,  що  міститься  в  зазначеному  Дослідженні, 
згідно з якою «в основу загальних прав людини закладені 
різні традиційні цінності, хоча деякі традиційні цінності 
сприяли виправданню підлеглого становища жінок і груп 
меншин як у західних, так і в інших країнах». Річ у тому, 
що  в  основу  загальних  (універсальних)  прав  людини 
закладені загальні (загальнолюдські) цінності, але ніяк не 
традиційні цінності, частина з яких (як випливає з вище-
викладеної  тези),  вочевидь,  має  негативний  характер, 
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оскільки  «сприяли  виправданню  підлеглого  становища 
жінок і груп меншин» [7].

У зв’язку  із цим уважаємо за доцільне ще раз акцен-
тувати увагу на тій обставині, що складний взаємозв’язок 
між загальнолюдськими цінностями і правами людини, на 
теоретичному  рівні,  складається  в  реальній  об’єктивації 
(втіленні) таких цінностей у відповідних правах людини. 

Отже, у результаті аналізу розглянутого Дослідження 
ми  прийшли  до  важливого  висновку,  що  поняття  «гід-
ність», «свобода», «відповідальність», які були позиціоно-
вані як так звані «традиційні цінності людства», насправді 
є загальнолюдськими цінностями.

Нині  особливого  значення  набуває  проблема  вра-
хування  загальнолюдських  цінностей  у  міжнародній 
правозахисній діяльності на універсальному рівні, апе-
ляція до них не тільки як до якихось суспільних (загаль-
нолюдських)  ідеалів,  що  містяться  в  основоположних 
міжнародно-правових  документах  універсального 
рівня, але і в повсякденній роботі договірних органів із 
прав людини.

Виходячи із сукупності викладеного вище, доцільним 
і  логічно  виправданим  є  звернення  до  низки  Зауважень 
загального порядку Комітету ООН з прав людини, предме-

том яких є загальнолюдські цінності, що лежать в основі 
відповідних прав і основних свобод людини.

Ідеться  насамперед  про  такі  загальнолюдські  цінності, 
як: життя; приватне життя; свобода і особиста недоторкан-
ність; свобода думки, совісті та релігії (включаючи свободу 
переконань); свобода дотримуватися своїх думок; недискри-
мінація (рівноправність); рівноправність чоловіків і жінок.

Висновки. Приходимо до висновку, що забезпечення 
і захист права на життя; права на приватне життя; права 
на свободу й особисту недоторканність; права на свободу 
думки, совісті та релігії (включаючи свободу переконань); 
права  на  свободу  дотримуватися  своїх  поглядів;  права 
на  недискримінацію  (рівноправність),  на  рівноправність 
чоловіків і жінок є натепер ключовими сферами у право-
захисній діяльності на універсальному рівні, у яких урахо-
вуються фундаментальні загальнолюдські цінності (закрі-
плені в міжнародно-правових актах і документах, зокрема 
у програмних документах ООН) у тісному взаємозв’язку 
і  взаємозалежності  із  правами  людини.  На  наш  погляд, 
наведені раніше загальнолюдські цінності являють собою 
своєрідні  «точки  тяжіння»,  що  перебувають  у  центрі 
основних сфер у правозахисній діяльності на універсаль-
ному рівні.
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ДЕЛІМІТАЦІЯ ПОВІТРЯНОГО ТА КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ

DELIMITATION OF AIR AND OUTDOOR SPACE: BASIC APPROACHES
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Стаття присвячена проблемі делімітації повітряного й космічного простору. Як відомо, між повітряним і космічним простором не 
існує чіткої фізичної межі. Слід підкреслити, що міжнародне космічне право не містить точного визначення поняття «космічний простір». 
Однак міжнародно-правовий режим космічного простору кардинально відрізняється від відповідного регулювання повітряного простору. 
Водночас впродовж досить довгого часу розв’язання цього важливого питання ускладнювалося тривалими дискусіями про делімітацію 
космічного й повітряного простору. З позицій міжнародного права поділ надземного простору на повітряний і космічний необхідний саме 
через відмінності в правових режимах цих двох просторів. По-перше, повітряний простір поділяється на суверенний і міжнародний. На 
суверенний повітряний простір, розташований над територією держави, поширюється принцип державного суверенітету. Договір 1967 p. 
про принципи діяльності держав із дослідження та використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла, перед-
бачає (ст. ІІ), що космічний простір не підлягає присвоєнню державами ані шляхом проголошення державного суверенітету, ані шляхом 
використання або окупації, ані будь-якими іншими способами. Таким чином, космічний простір неподільний і повною мірою перебуває в 
загальному користуванні. По-друге, на відміну від повітряного простору, в космосі й на небесних тілах заборонено розміщувати ядерну 
зброю та інші види зброї масового знищення. По-третє, держави зобов'язані досліджувати й використовувати космос в інтересах усіх 
держав. По-четверте, держава не несе відповідальності за шкоду, заподіяну в результаті авіаційної діяльності приватних юридичних 
осіб, що перебувають під її юрисдикцією, але держава несе відповідальність за шкоду, заподіяну в результаті національної космічної 
діяльності, незалежно від того, яким суб’єктом така шкода заподіяна. Розв’язання питання делімітації повітряного й космічного простору 
безпосередньо пов’язане з активізацією на сучасному етапі аерокосмічної діяльності. Автор статті аналізує основні теоретичні підходи 
щодо розмежування повітряного й космічного простору, які сформувалися в рамках діяльності Комітету Організації Об’єднаних Націй із 
космосу, а також висвітлює офіційні позиції держав щодо розв’язання питання делімітації повітряного й космічного простору.

Ключові слова: Комітет ООН із космосу, аерокосмічна діяльність, авіаційна діяльність, функціональна концепція, просторова кон-
цепція.

The article deals with the problem of delimitation of air and outer space. As you know, there is no clear physical boundary between air 
and outer space. It should be emphasized that international space law does not accurately define the concept of “outer space”. However, the 
international legal regime of outer space is fundamentally different from the corresponding regulation of airspace. At the same time, for quite 
some time, solving this important issue has been complicated by lengthy discussions about space and air space delimitation. From the standpoint 
of international law, the separation of aboveground space into air and space is necessary because of the differences in the legal regimes of the 
two spaces. First, the airspace is divided into sovereign and international. The principle of state sovereignty applies to the sovereign air space 
located above the territory of the state. The Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, 
including the Moon and Other Celestial Bodies, dated 1967 stipulates (Art. II) that outer space is not subject to the assignment of powers by 
states either by proclamation of state sovereignty, or by use or occupation, or by any other means. Thus, the outer space is indivisible and fully 
shared. Secondly, unlike airspace, nuclear and other weapons of mass destruction are prohibited in space and on celestial bodies. Third, states 
are obliged to explore and use space for the benefit of all states. Fourth, the state is not responsible for damage caused by the aviation activities 
of private legal entities under its jurisdiction, but the state is responsible for the damage caused by national space activities, no matter by what 
subject such damage had been caused. The solution to the problem of air and space delimitation is directly related to activation at the present 
stage. aerospace activities. The author analyzes the basic theoretical approaches to the demarcation of air and space, which were formed in the 
framework of the activities of the UN Committee on Space, and highlights the official positions of States on addressing the issue of air and space 
delimitation.

Key words: UN Committee on Space, aerospace activities, aviation, functional approach, spatial approach.

Постановка проблеми. У практичному сенсі потреба 
виробити єдині підходи з питання встановлення кордону 
між  повітряним  і  космічним  простором  набула  актуаль-
ності  з  початком  освоєння  космосу  в  50-х  рр.  минулого 
століття,  особливо  після  запуску  першого  штучного 
супутника  Союзу  Радянських  Соціалістичних  Республік 
(далі – СРСР) у 1957 р. На жаль, до сьогодні продовжу-
ються  суперечки між  державами щодо  розробки  універ-
сальної загальноприйнятної моделі розв’язання проблеми 
делімітації  повітряного  й  космічного  простору,  що  не 
сприяє  розвитку  міжнародно-правового  регулювання  як 
авіаційної, так і аерокосмічної діяльності.

Стан опрацювання.  У  різний  час  питанням  делі-
мітації  повітряного  й  космічного  простору  займалася 
низка дослідників, серед яких Ю.Н. Малєєв, Г.П. Жуков, 
Ю.М. Колосов, Ю.С. Шемшученко, В.В. Семеняка й інші.

Мета дослідження  –  аналіз  основних  теоретичних 
підходів  щодо  розмежування  повітряного  й  космічного 
простору, які сформувалися в рамках діяльності Комітету 
ООН  із космосу,  а  також висвітлення офіційних позицій 
держав щодо розв’язання питання делімітації повітряного 
й космічного простору.

Виклад основного матеріалу.  Генеральна  Асамблея 
ООН у Резолюції № 2222  (ХХІ)  1966 р.  доручила Комі-
тету ООН із використання космічного простору в мирних 
цілях почати  вивчення питань щодо визначення поняття 
космічного простору, що дозволило б розв’язати проблему 
делімітації космічного й повітряного простору [18, с. 1]. 
Держави ведуть роботу  із цього питання в рамках Комі-
тету впродовж останніх десятиліть, однак так і не досягли 
компромісу  достатньою  мірою,  питання  розмежування 
досі залишається складним і значною мірою політизова-
ним [13, с. 602].

У  перші ж  роки  після  початку  роботи Комітету  дер-
жави виробили два основних підходи до міжнародно-пра-
вової проблеми делімітації повітряного й космічного про-
сторів: функціональний і просторовий [4]. Вони усталені 
й донині. Слід, однак, зазначити, що Російська Федерація 
(далі – РФ), яка завжди дотримувалася просторового під-
ходу, в рамках співробітництва з Комітетом ООН із кос-
мосу наполягає на існуванні третього підходу, так званого 
комплексного.  Такий  підхід  включає  два  етапи.  На  пер-
шому етапі за низької інтенсивності використання аерокос-
мічних об’єктів усі правові колізії можуть бути вирішені  
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шляхом  використання  чинних  норм  міжнародного  пові-
тряного й космічного права. На другому етапі – відповідно 
до  зростання  інтенсивності  аерокосмічної  діяльності  – 
пропонується загальними зусиллями розробити нові між-
народно-правові  механізми  в  рамках  вищезазначених 
галузей міжнародного права [1].

Прихильники  функціонального  підходу  вказують  на 
відсутність потреби в делімітації. Їхні аргументи наступні: 
з  юридичного  погляду  йдеться  про  єдиний  надземний 
простір; відсутні міжнародні спори чи суперечності з від-
повідних питань; можливе визначення кордону між пові-
тряним  і  космічним  простором  враховуватиме  інтереси 
тільки тих держав, що братимуть участь у цьому процесі 
[11,  с.  5]. Пропозиції  в  рамках функціонального підходу 
зводяться до необхідності правової регламентації авіацій-
ної та космічної діяльності. Інакше кажучи, пропонується 
здійснити юридичне розмежування авіаційної  та косміч-
ної діяльності за критерієм функціонального призначення 
літального  апарата  –  повітряного  судна  чи  космічного 
апарату.  Водночас  необхідне  визначення  таких  базових 
понять  міжнародного  космічного  права,  як  «космічний 
об’єкт» і «космічна діяльність».

В рамках роботи Комітету ООН із космосу прихильни-
ками функціонального підходу є США, Франція, Бельгія, 
Норвегія,  Нідерланди, Португалія,  Чехія  тощо.  Зокрема, 
США заявляють, що визначення меж або делімітація кос-
мічного  простору  не  необхідне,  адже  попри  відсутність 
визначення (делімітації) жодних юридичних або практич-
них  проблем  досі  не  виникало. Крім  того,  як  стверджує 
М.Т.  Кінг,  різні  правові  режими,  що  застосовуються  до 
повітряного простору й простору, добре діяли у відповід-
них сферах впродовж останніх десятиліть, коли відбува-
ється  загальний  розвиток  авіаційної  та  космічної  діяль-
ності [14, с. 49]. До речі, законодавство США (Закон про 
аеронавтику й дослідження космічного простору 1958 р. 
(англ.: National Aeronautics and Space Act of 1958), Закон 
про комерційні космічні запуски 1984 р. (англ.: Commercial 
Space Launch Act of 1984), Закон про порядок дистанцій-
ного зондування Землі 1992 р. (англ.: Land Remote Sensing 
Policy Act of 1992)) регулює здійснення комерційних кос-
мічних запусків, використання літальних апаратів, статус 
екіпажів  і  навігацію,  наділивши Федеральне  управління 
цивільної  авіації  всеосяжною  юрисдикцією  в  питаннях 
безпеки й навігації повітряних суден та авіації [17, с. 6].

Франція, відповідаючи на запит Комітету ООН із кос-
мосу, демонструє наступну позицію: «враховуючи наявний 
стан речей у сфері космічної діяльності, Франція дотриму-
ється  функціонального  підходу  до  визначення  космічної 
діяльності,  згідно  з  яким  космічним  об’єктом  вважається 
будь-який об’єкт, призначений для запуску в космос, неза-
лежно від того, чи долетить він туди, чи ні» [1].

До речі, деякі російські науковці, попри офіційну пози-
цію РФ у цьому питанні, також є прихильниками функці-
онального підходу. Так, наприклад, Є.О. Ганенков відзна-
чає, що «міжнародно-правове регулювання аерокосмічної 
навігації  має  засновуватися  на  «функціональному  під-
ході», коли стосовно аерокосмічних польотів буде засто-
совуватися  система  норм  тієї  галузі  права  (міжнародне 
космічне право або міжнародне повітряне право), яка буде 
необхідною  залежно  від  технічних можливостей органів 
керування  рухом  у  повітряному  й  космічному  просторі, 
й незалежно від того, чи знаходиться аерокосмічний апа-
рат у формально визначених повітряному або космічному 
просторах» [3, с. 12].

З  плином  часу,  з  розвитком  авіаційних  і  космічних 
технологій  та  участю  нових  держав  в  освоєнні  космосу 
в  рамках  роботи Комітету ООН  із  космосу  стала  дедалі 
частіше  лунати  критика  функціонального  підходу.  При-
чинами  є можливість  виникнення міждержавних  спорів, 
створення  наразі  гібридних  літальних  апаратів,  здатних 
переміщуватися та маневрувати як у повітрі, так і в кос-

мосі  [19,  с.  7],  необхідність  узгодження  правил  безпеки 
польотів  і  навігації  аерокосмічних  літальних  апаратів 
і комерційних повітряних суден. Якщо такі апарати функ-
ціонують у рамках двох окремих правових режимів, зрос-
тає потенційна небезпека фізичного зіткнення повітряних 
суден та аерокосмічних літальних апаратів.

Прихильники просторового  підходу,  беручи  до  уваги 
згадані  вище  причини  критики,  доводять  необхідність 
договірного  визначення  меж  повітряного  й  космічного 
просторів.  Це  пояснюється  наявністю  юридичних  від-
мінностей між їхніми правовими режимами, що потребує 
встановлення  розмежування  дії  принципу  свободи  кос-
мосу, з одного боку, й принципу державного суверенітету 
над повітряним простором, розташованим над  її  терито-
рією, з іншого.

Зазначають  і  про  те,  що  розмежування  повітряного 
й космічного простору сприяло б розвитку суборбітальних 
польотів. Комерційне освоєння космосу було б полегшене 
завдяки  ясності,  стабільності  й  передбачуваності  відпо-
відних  правових  режимів.  Це  ж  стосується  інтересу  до 
інвестицій у космічні польоти й перевезення [15, с. 34–35].

Водночас  слід  зазначити,  що,  починаючи  з  60-х  рр. 
минулого  століття,  в  рамках  Юридичного  підкомітету 
Комітету ООН із космосу стосовно просторового підходу 
до делімітації повітряного та космічного простору розро-
блено низку концепцій, а саме:

а)  концепція встановлення верхньої межі державного 
суверенітету з урахуванням аеродинамічних властивостей 
повітряних суден (концепція Кармана);

б)  концепція встановлення нижнього перигею орбіти 
супутників (концепція найнижчого орбітального польоту);

в)  концепція  ефективного  контролю  над  повітряним 
простором;

г)  концепція розподілу просторів на відповідні зони;
д)  концепція  пошарового  розмежування  атмосфери 

та інші [2].
Перша  з  цих  концепцій  ґрунтується  на  пропозиціях 

американського фізика T. фон Кармана,  який  вказав, що 
кордон між повітряним і космічним простором проходить 
приблизно в 100 км над рівнем Світового океану. Атмос-
фера  тут  настільки  розріджена,  що  крила  повітряних 
суден  не  можуть  забезпечити  достатню  підйомну  силу 
для польоту, а космічні апарати не можуть перебувати на 
орбіті через надмірний опір атмосфери [17, с. 5].

У рамках роботи Комітету ООН із космосу в 1975 р. 
Італія внесла пропозицію про делімітацію космічного про-
стору  й  фіксування  «вертикальної  межі»  на  висоті  при-
близно 90 км від поверхні Землі [12, с. 2]. У 1984 р. СРСР 
висловився  за  встановлення  умовної  договірно-правової 
межі  між  космічним  і  повітряним  просторами,  яка  має 
проходити  на  висоті  100–110  км  над  рівнем  океану  при 
збереженні права прольоту космічних об’єктів на нижчих 
висотах над територіями інших держав для їхнього виходу 
на орбіту й повернення на Землю. Було вказано, що кос-
мічний  простір  починається  з  висоти  100–110  км,  тобто 
з висоти мінімальних перигеїв орбіт штучних супутників 
Землі,  а  суверенітет  держав  не  поширюється  вище меж, 
окреслених перигеями супутників на орбіті [8, с. 22].

Концепція найнижчого орбітального польоту передба-
чає, що повітряний простір закінчується на максимальній 
висоті, досяжній для літаків, а космічний простір, своєю 
чергою,  починається  на  найнижчій  точці,  де  космічний 
корабель може рухатися навколо Землі. Отже, припуска-
ють,  що  між  цими  двома  точками  існує  «мезопростір», 
де  дослідники,  серед  яких  Д.Дж.  Харріс,  В.  Дженкс, 
Дж.А. Восбург, запропонували застосовувати право «мир-
ного  прольоту»  штучних  космічних  об'єктів  через  пові-
тряний простір іншої держави.

Концепція ефективного контролю змістовно пов’язана 
з  технологічною  можливістю  держави  здійснювати  кон-
троль  над  повітряним простором над  своєю  територією. 
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Згідно з нею державний суверенітет діє в будь-якій точці 
космічного простору, якщо діяльність там впливає на без-
пеку  держави  або  людей.  Держава  може  заперечувати 
проти свободи космічного польоту над своєю територією, 
якщо така діяльність несе зазначені загрози. Дж.К. Купер 
стверджував,  що  в  будь-який  конкретний  час  територія 
кожної держави простягається вгору в космос тією мірою, 
якою науковий прогрес держави дозволяє їй контролювати 
космічний простір над нею [16, с. 78–79].

Вельми  радикальною  є  позиція  деяких  екваторіаль-
них держав щодо питання делімітації повітряного й кос-
мічного  просторів.  Вона  базується  на  досить  широкому 
трактуванні  принципу  «невіддільного  над  природними 
ресурсами»,  який  отримав  закріплення  на  початку  60-х 
рр.  минулого  століття  у  низці  резолюцій  Генеральної 
Асамблеї  ООН  [6;  7].  В  основі  цієї  концепції  лежить 
також спроба погодити проблему правового статусу час-
тини космічного простору, а саме – геостаціонарну орбіту 
Землі,  з  правовою  регламентацією  правового  режиму 
використання повітряного простору [5, с. 68–69]. Боготин-
ська декларація 1976 р. передбачала віднесення сегментів 
геостаціонарної орбіти (37780 км над Землею), розташо-
ваних над територією екваторіальних держав, до природ-
них ресурсів, які перебувають під суверенітетом держав-
учасниць. Декларацію підписали 8 екваторіальних держав 
(Бразилія, Колумбія, Республіка Конго, Еквадор,  Індоне-
зія, Кенія, Уганда й Заїр (нині – Демократична Республіка 
Конго), однак їхня позиція не була підтримана міжнарод-
ною спільнотою [20, с. 225].

Наразі в рамках роботи Комітету ООН із космосу про-
сторового  підходу,  як  зазначають  українські  дослідники 
Ю.С. Шемшученко й В.В. Семеняка, дотримуються Азер-
байджан, Алжир, Австралія, Білорусь, Болівія, Казахстан, 
Катар, Мексика, РФ, Таїланд, Україна [8, с. 19–20]. Однак 
у рамках цього підходу існують суттєві проблеми. Осно-
вна  з  них,  що  зрозуміло,  полягає  у  відсутності  єдності 
стосовно того, де проводити демаркаційну лінію між пові-
тряним і космічним простором.

Пропозиції держав базуються, насамперед, на думках 
різних  науковців.  Так,  Л.  Бекер  пропонував  встановити 
межу між повітряним і космічним простором на відстані 
16 км від Землі, П.Б. Поттер – 48 км, М. Аронсон – 95 км 
[9, с. 42].

На думку Дж. Петлона й П. Демпсі, з огляду на фізичні 
характеристики повітряного простору й космосу можуть 
бути  запроваджені  аерокосмічна  зона,  зона  ближнього 
космосу й зона космічного простору. Перша зона розташо-
вана в межах 50 км від Землі й підпадає під дію повного 
й виняткового суверенітету держави. Зона ближнього кос-
мосу, що знаходиться в діапазоні висот від 50 км до 120 км 

від Землі (або, як альтернатива, від 18 км до 160 км), є ана-
логією передбачених в Конвенції ООН із морського права 
1982 р. прилеглої зони й виключної економічної зони. Вона 
могла б бути відкрита для мирного прольоту усіх сторін, 
із  встановленими  (можливо, Міжнародною  організацією 
цивільної  авіації  –  ІКАО)  нормами  повітряної  безпеки 
й  навігації,  яких  дотримуватимуться  держави  в  районах 
польотної інформації та держави, на аерокосмічні апарати 
й ракети-носії  яких поширюється дія повітряного права. 
У цій зоні також могли б бути обмежені польоти літальних 
апаратів іноземних держав без дозволу розташованої під 
нею держави. Нарешті, на погляд згаданих науковців, зона 
космічного простору повинна починатися з висоти 120 км 
(або  160  км),  дії  в  ній  повинні  регулюватися  міжнарод-
ним космічним правом  [10,  с.  13]. На можливість  засто-
сування саме такого підходу вказано й у Записці Секрета-
ріату Комітету ООН із космосу «Питання, що стосуються 
суборбітальних польотів для вирішення наукових завдань 
і/або пасажирських перевезень» 2018 р. [17, с. 8].

Висновки. Отже,  питання  делімітації  повітряного 
й  космічного  простору  досі  не  розв’язане  на  міжна-
родно-правовому  рівні  внаслідок  суперечностей  між 
державами  світу.  Делімітація  кордону  між  повітряним 
і космічним простором залишається актуальною пробле-
мою,  яка  має  практичні  наслідки  як  для  авіаційної,  так 
і для космічної діяльності. На сьогодні основоположним 
принципом  сучасного  міжнародного  повітряного  права, 
виходячи з норм Чиказької конвенції 1944 р. про міжна-
родну  цивільну  авіацію,  є  принцип  повного  й  винятко-
вого суверенітету держави над повітряним простором, що 
знаходиться над  її  територією. Таким чином, без належ-
ної делімітації межі між повітряним і космічним просто-
ром виникає ризик колізії юрисдикцій у сфері авіаційної 
та космічної діяльності.

Відсутність  консенсусу  між  державами  в  цьому 
питанні  призводить  до  появи  концепцій,  заснованих  на 
різних  критеріях  встановлення  демаркаційної  лінії  між 
повітряним  і  космічним  простором,  починаючи  від  від-
носно  невеликої  висоти  від  рівня Світового  океану  охо-
плення повітряного простору для польотів, і до делімітації 
на дуже великій висоті, яка перевищує деякі найважливіші 
навколоземні  орбіти. Певний  «застій»  у  роботі Комітету 
ООН  із  космосу,  спричинений  розбіжностями  між  при-
бічниками  функціонального  й  просторового  підходів  до 
делімітації повітряного й космічного простору, не сприяє 
усуненню цієї важливої прогалини в сучасному міжнарод-
ному праві. Зусилля світової спільноти, на думку автора, 
мають бути спрямовані на розробку дієвого, нехай навіть 
компромісного, багатостороннього документа в цій галузі, 
який відповідав би інтересам усього людства.
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У статті розглядаються поняття міжнародного трансферу інформаційних технологій і принципу мережевого нейтралітету, визнача-
ється їхня роль в розвитку цифрової економіки. Аргументується, що інноваційні технології в сучасному світі становлять основу для подо-
лання кризових явищ в економіці країни, а механізми їх трансферу виступають інструментом забезпечення якості й покращення динаміки 
економічного розвитку. Обґрунтовується, що саме трансфер інформаційних технологій та інших інновацій є особливістю сучасного етапу 
науково-технічного прогресу, спрямованого на інформатизацію всього суспільства. Він розгортається в умовах динамічної глобальної 
конкуренції, яка базується на використанні новітніх технологій і має на меті зміну економічної ролі процесу інновацій. Впровадження 
новітніх технологій стає необхідною умовою конкурентоспроможності підприємств, розвитку бізнесу й вдосконалення діяльності держа-
ви. Підкреслюється, що сучасне демократичне суспільство не можна уявити без вільного доступу до інформації, в тому числі через сис-
тему Інтернет. Інтернет став потужним інструментом забезпечення зв’язку, незалежного розповсюдження та збору інформації, розбудови 
виробництва й бізнесу. Акцентовано увагу на розробленому у 2014 році Європейським парламентом пакеті законів у телекомунікаційній 
сфері, а також на тому, що саме принцип мережевого нейтралітету з 2015 року сприяє стрімкому розвитку цифрової економіки Євро-
пейського Союзу. Аналізується Рекомендація CM / Rec (2016) 1, ухвалена 13 січня 2016 року Комітетом Міністрів Ради Європи, а також 
норми Регламенту (Європейського Союзу) 2015/2120, Директиви 2002/22/ЄС, стандарт ETSI EG 202-057 і найкращі практики Європей-
ського Союзу стосовно забезпечення прозорості, відсутності дискримінації, справедливості й рівності доступу до об’єктивної інформації 
про якість послуг зв’язку, які надаються постачальниками послуг. Досліджується досвід закордонних країн (Сполучені Штати Америки, 
Нідерланди) й доводиться, що розвиток громадянського суспільства й правової держави, зростання рівня економіки, подолання без-
робіття та підвищення рівня його добробуту неможливе без ефективного впровадження електронних комунікаційних, що своєю чергою 
неможливо без діяльності держав щодо трансферу технологій із метою забезпечення принципу мережевого нейтралітету. Уточнено 
поняття міжнародного трансферу інформаційних технологій як передачі від однієї держави до іншої систематизованих знань у формі 
науково-технічної та навчальної літератури, довідників, оглядів, стандартів, міжнародних конференцій, навчання та стажування вчених і 
фахівців на безоплатній основі або на умовах паритетного відшкодування витрат сторонами з метою дотримання засобів і методик, що 
забезпечують оптимізацію роботи з інформацією на базі комп’ютерної техніки. Уточнено поняття мережевого нейтралітету як основопо-
ложного принципу вільного доступу до інформації в інтернеті, що полягає в забороні інтернет-провайдерам блокувати або погіршувати 
доступ до вебсайтів конкурентів за окрему плату. Аргументовано, що впровадження мережевого нейтралітету є однією з частин некомер-
ційного трансферу технологій, що полягає в передачі досвіду й навичок запровадження вільного доступу до мережі інтернет в Україні.

Ключові слова: трансфер, технології, міждержавне співробітництво, інформаційні технології, цифрова економіка, мережа інтернет, 
мережевий нейтралітет.

The article clarifies the concepts of international transfer of information technologies and the principle of net neutrality, defines their role in 
the development of the world economy. It is argued that innovative technologies in the modern world are the basis for overcoming the crisis in the 
country's economy, and their transfer mechanisms are an instrument of quality assurance and improvement of economic development dynamics. 
It justifies that the transfer of information technologies and other innovations is a feature of the current stage of scientific and technological 
progress aimed at informatization of the whole society. It is deployed in a dynamic global competition, based on the use of the latest technologies 
and implying a change in the economic role of the innovation process. The introduction of the latest technologies becomes a prerequisite for 
competitiveness of enterprises, business development and improvement of state activity. It is emphasized that a modern democratic society 
cannot be imagined without free access to information, including through the Internet. The Internet has become a powerful tool for communication, 
independent dissemination and collection of information, production and business development. Emphasis is placed on the telecoms law package 
developed in 2014 by the European Parliament, as well as the fact that the principle of net neutrality since 2015 has contributed to the rapid 
development of the EU digital economy. CM / Rec (2016) 1, adopted on 13 January 2016 by the Committee of Ministers of the Council of Europe, 
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as well as Regulation (EU) 2015/2120, Directive 2002/22 / EC, and EU best practices on transparency are analyzed, without discrimination, 
fairness and equality of access to objective information about the quality of the communication services provided by the service providers. The 
experience of foreign countries (USA, the Netherlands) is analyzed and it is proved that the development of civil society and the rule of law, 
growth of the economy, overcoming of unemployment and raising of the level of its well-being are impossible without effective introduction of 
electronic communications, which in turn is not possible without the activity of the states on technology transfer. in order to ensure the principle 
of net neutrality. The concept of international transfer of information technologies as transfer from one state to another of systematic knowledge 
in the form of scientific and technical and educational literature, directories, reviews, standards, international conferences, training and internship 
of scientists and specialists on a free basis or on conditions of parity reimbursement by parties from the purpose of adhering to the tools and 
techniques that optimize the work with information based on computer technology. It is argued that the introduction of net neutrality is one of the 
parts of the non-commercial technology transfer, which is to transfer the experience and skills of introducing free access to the Internet in Ukraine.

Key words: transfer, technology, interstate cooperation, information technology, digital economy, internet, net neutrality.

Постановка проблеми.  Розширення  масштабів  між-
національних  економічних  зв’язків  та  активізація  таких 
форм  міжнародних  взаємовідносин,  як  міжнародний 
трансфер,  забезпечують  пришвидшені  темпи  розвитку 
країни  й  стають  своєрідним  драйвером  для  досягнення 
цілей держави в умовах глобалізації міждержавних відно-
син. Враховуючи той факт, що процес формування та вико-
ристання  трансферу  інформаційних  технологій  є  пере-
думовою прискореного економічного розвитку, трансфер 
інформаційних технологій, зокрема у сфері забезпечення 
мережевого нейтралітету, є тим вирішальним явищем сві-
тового ринку, що дозволить подолати бар’єри в зменшенні 
диспропорційності економічного розвитку.

Аналіз останніх досліджень.  Окремі  аспекти  дослі-
дження  міжнародного  трансферу  технологій,  зокрема 
у  сфері  мережевого  нейтралітету,  присвячено  наукові 
публікації вчених, таких, як Т.В. Андросова, О.М. Бикова, 
В.В. Єльніков, Д.Є. Іващенко, А.В. Колодій, А.А. Шапош-
ніков та інших. Водночас питання поняття міжнародного 
трансферу інформаційних технологій і принципу мереже-
вого нейтралітету, їхньої ролі в розвитку цифрової еконо-
міки наразі є одним із найбільш дискусійних.

Мета статті – уточнення поняття міжнародного транс-
феру  інформаційних  технологій,  принципу  мережевого 
нейтралітету й визначення їхньої ролі в розвитку цифро-
вої економіки.

Виклад основного матеріалу. У теорії міжнародного 
права не існує чіткого визначення поняття трансферу тех-
нологій, адже підходи до визначення цієї дефініції мають 
певні розбіжності. Зокрема, дослідник А.А. Шапошніков 
під  трансфером  технологій  розуміє  послідовність  дій, 
у  ході  яких  знання,  досвід,  промислова  власність,  отри-
мана  в  результаті  фундаментальних  і  прикладних  дослі-
джень  в  університетах  і  науково-дослідних  інститутах, 
вільно  розповсюджуються,  передаються  за  допомогою 
надання науково-технічних послуг або купуються підпри-
ємствами  для  впровадження  в  якості  продукту  або  про-
цесу [1, с. 57].

Своєю чергою В.В. Єльніков  визначає  трансфер  тех-
нологій як поширення технологічних знань прикладного 
характеру,  досвіду  щодо  процесів,  методів  виробництва 
й інноваційних продуктів усередині галузі, між галузями, 
а також (у міжнародному контексті) між країнами [2].

Міжнародний  кодекс  поведінки  в  галузі  трансферу 
технологій  визначає  вище  згадане  поняття  як  передачу 
систематизованого  знання  про  виробництво  продукту, 
застосування процесу або надання обслуговування, що не 
поширюється на угоди  з простого продажу або  звичайні 
договори оренди товарів [3].

Найповнішим  є  розуміння  міжнародного  трансферу 
технологій  як  процесу.  Зокрема,  міжнародний  трансфер 
технологій – це процес переміщення технологій та іннова-
цій, що передбачає перетин національних кордонів країн 
і подальшу активну імплементацію технологій та іннова-
цій, можливість до їхньої імітації та вдосконалення. Цей 
процес  здійснюється  в  розрізі  комерціалізації,  імпорту/
експорту технологій та інновацій чи високотехнологічної 
продукції  в  епоху  посилення  техноглобалізму,  наявності 
доступу  до  світових  інноваційно-технологічних  надбань 
і  можливості  переходу  до  сучасних  високих  технологій 

виробництва через зміну технологічного укладу, реалізу-
ється  на  міжнародному  ринку  технологій. Міжнародний 
трансфер технологій є фактором  інноваційного розвитку 
національних економік. Відповідно до реалій сьогодення 
в  Україні  повномасштабне  використання  інструментів 
міжнародного  трансферу  технологій  реалізується  через 
оптимізацію моделі інноваційно-технологічного розвитку 
національної економіки [4, с. 228].

Взагалі,  міжнародний  трансфер  технологій  поділя-
ється на комерційний і некомерційний [5, с. 23]. Об’єктами 
комерційного трансферу технологій є: об’єкти промисло-
вої власності (патенти на винаходи, свідчення на промис-
лові  зразки  й  на  корисні  моделі),  за  винятком  товарних 
знаків,  знаків  обслуговування  та  комерційних  наймену-
вань, якщо вони не є частиною угод по передачі техноло-
гії; ноу-хау й технічний досвід у вигляді техніко-економіч-
них обґрунтувань, моделей, зразків, інструкцій, креслень, 
специфікацій, технологічного оснащення та інструмента, 
послуг консультантів і підготовки кадрів; технічні й тех-
нологічні знання та інформація.

Об’єктами  некомерційного  трансферу  технологій 
є:  науково-технічна  й  навчальна  література,  довідники, 
огляди,  стандарти,  описи  патентів,  каталоги,  проспекти 
тощо;  міжнародні  конференції,  симпозіуми,  виставки; 
навчання та стажування вчених і фахівців на безоплатній 
основі або на умовах паритетного відшкодування витрат 
сторонами [5, с. 478].

У дослідженні особлива увага буде приділена об’єктам 
некомерційного міжнародного трансферу технологій між 
державами,  зокрема  трансфер  інформаційних  техноло-
гій, що забезпечують вільний доступ до мережі інтернет. 
Насамперед, під інформаційними технологіями, як зазна-
чає І.Є. Булах, слід розуміти систему засобів і методик, що 
забезпечують оптимізацію роботи  з  інформацією на базі 
комп’ютерної техніки [7, с. 26].

Як  зазначає  М.М.  Скопень,  інформаційні  технології 
− це сукупність прийомів, методів і засобів послідовного 
якісного перетворення інформації на таких етапах інфор-
маційних процесів, як збирання, передавання, зберігання, 
обробка, накопичення. Разом з тим, інформаційні техноло-
гії – це алгоритм перетворення інформації з використан-
ням відповідних методів і засобів [8, с. 301].

Отже,  під  міжнародним  трансфером  інформаційних 
технологій  слід  розуміти  передачу  систематизованих 
знань у формі науково-технічної та навчальної літератури, 
довідників,  оглядів,  стандартів,  міжнародних  конферен-
цій,  навчання  та  стажування  вчених  і  фахівців  на  безо-
платній основі або на умовах паритетного відшкодування 
витрат сторонами з метою дотримання засобів і методик, 
що  забезпечують  оптимізацію  роботи  з  інформацією  на 
базі комп’ютерної техніки.

Також  під  трансфером  інформаційних  технологій 
можна розуміти переміщення через національні кордони 
інформації про способи організації виробництва, налаго-
дження  випуску  конкретних  товарів  або  послуг,  сучасні 
й  ефективні  засоби  виробництва,  що  мають  виробниче 
значення.  Таким  чином,  до  міжнародного  трансферу 
інформаційних технологій можна віднести передачу сис-
тематизованих  знань  від  однієї  держави  до  іншої  щодо 
вільної передачі інформації, зокрема в мережі інтернет.
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Важливість  дослідження  впливає  не  лише  на  транс-
фер  інформаційних  послуг,  а  й  має  неабияке  практичне 
значення в трансфері технологій в цілому. Адже будь-які 
транскордонні взаємодії між фізичними особами, підпри-
ємствами, інститутами, ринками й державами, які прояв-
ляються в розширенні потоків товарів, технологій і фінан-
сових  коштів,  у  неухильному  зростанні  й  посиленні 
впливу  міжнародних  інститутів  громадянського  суспіль-
ства, в глобальній діяльності транснаціональних корпора-
цій,  у  суттєвому  розширенні  масштабів  транскордонних 
комунікаційних  та  інформаційних  обмінів,  насамперед 
відбуваються через мережу Інтернет.

Інтернет  став  потужним  інструментом  забезпечення 
зв’язку щодо трансферу технологій між державами, неза-
лежного  розповсюдження  та  збору  інформації,  розбудови 
виробництва й бізнесу. Досвід зарубіжних країн свідчить, 
що трансфер інформаційних технологій впливає на розви-
ток громадянського суспільства й правової держави, зрос-
тання рівня економіки, подолання безробіття та підвищення 
рівня добробуту населення, яке неможливе без ефективного 
впровадження електронних комунікаційних, що своєю чер-
гою недосяжно без закріплення принципу мережевого ней-
тралітету під час міжнародного трансферу технологій.

Мережевий нейтралітет  (Net Neutrality) – це принцип, 
згідно з яким постачальники послуг Інтернету й уряди, що 
регулюють  переважну  частину  Інтернет-ресурсу,  повинні 
обробляти всі дані в Інтернеті однаково. Вони не повинні 
дискримінувати  або  диференціювати  за  особою-користу-
вачем,  вмістом,  вебсайтом,  платформою,  додатком,  полі-
тичною,  релігійною  чи  іншою  спрямованістю,  за  типом 
використовуваного  обладнання  чи  методом  комунікації 
[9, с. 53]. Таким чином, мережевий нейтралітет – це осно-
воположний  принцип  вільного  доступу  до  інформації 
в  інтернеті,  що  полягає  в  забороні  інтернет-провайдерам 
блокувати  або  погіршувати  доступ  до  вебсайтів  конку-
рентів  за  окрему  плату.  Тобто  впровадження  мережевого 
нейтралітету є однією з частин некомерційного трансферу 
технологій, що полягає в передачі досвіду й навичок запро-
вадження вільного доступу до мережі інтернет в Україні.

Варто  зазначити,  що  повсюдне  застосування  досяг-
нень інтернет-технологій істотно впливає на ефективність 
діяльності  підприємств  та  автоматизацію  бізнес-проце-
сів. Водночас відсутність незалежного доступу до  інтер-
нет-послуг унеможливлює вільний розвиток підприємців 
і  керівників невеликих компаній, що негативно познача-
ється на розбудові малого бізнесу.

Як свідчить правозастосовна практика зарубіжних країн, 
встановлення принципу мережевого нейтралітету є переду-
мовою забезпечення демократії, свободи, рівності, свободи 
переміщення особи, права кожного вільно збирати й поши-
рювати інформацію. Так, у 2014 році Європейським парла-
ментом було розроблено пакет законів у телекомунікаційній 
сфері,  разом  із  поправками, що формулюють  і  захищають 
принцип мережевого нейтралітету. Такий принцип в Євро-
пейському союзі був офіційно прийнятий у 2015 році, після 
чого відбувся стрімкий розвиток цифрової економіки.

Своєю  чергою,  у  2012  році  законодавчими  органами 
Нідерландів було прийнято «Акт про комунікації», відповідно 
до якого в країні було введено принцип мережевого нейтралі-
тету, що забороняє блокувати інтернет послуги, використову-
вати глибокий аналіз пакетів для відстеження поведінки клієн-
тів в інтернеті й маніпуляції мережевим трафіком. З моменту 
прийняття  цього  Акту  нідерландськими  операторами  було 
заборонено стягувати додаткові кошти за використання або-
нентами інтернет-додатків компаній-конкурентів.

Особливу  увагу  в  досліджені  дії  принципу  мереже-
вого  нейтралітету  й  подальшого  трансферу  іншим  краї-
нам світу, що впливає на розвиток економіки країни, має 
досвід Сполучених Штатів Америки. У 2015 році під час 
президенства Барака Обами Федеральна комісія комуніка-
цій  законодавчо  закріпила  принцип  міжнародного  мере-

жевого  нейтралітету.  Хоча  вже  після  приходу  до  влади 
Дональда Трампа з новою командою відбулися докорінні 
зміни ініціатив, які підтримувалися його попередниками, 
зокрема в червні 2018 року набрало чинності рішення про 
скасування  мережевого  нейтралітету.  Органи  влади  вва-
жають,  що  таке  рішення  покращить  прозорість  в  інтер-
неті,  захист користувачів,  стимулює  інвестиції,  інновації 
та конкуренцію. Однак, як вважають експерти в цій сфері, 
надалі звичайного американського користувача чекає під-
вищення цін  на  інтернет-послуги,  обмежений доступ  до 
сайтів нових компаній та інших напрямків бізнесу, які не 
належать  до  великих  корпорацій,  блокування  провайде-
рами контенту без вагомих на те причин.

Що ж  стосується  вільного  інтернет-трафіку  в  Україні, 
13 січня 2016 року Комітетом Міністрів Ради Європи ухва-
лено Рекомендації CM / Rec (2016) 1 [10] державам-членам 
із захисту й заохочення права на свободу вираження погля-
дів і права на приватне життя стосовно мережевого нейтра-
літету. Зокрема, в документі говориться, що Інтернет-корис-
тувачі мають право на свободу вираження поглядів, у тому 
числі права на отримання та обмін відомостями за допомо-
гою послуг, додатків і пристроїв за своїм вибором. Цей акт 
має виключно рекомендаційний характер і ніяких обов’язків 
у такій сфері не породжує. Тому в Україні є гостра потреба 
запровадження  принципу  мережевого  нейтралітету,  що 
неможливо без нормативного визначення основних понять, 
принципів і засад мережевого нейтралітету.

Так,  у  рамках  інструменту  Європейської  Комісії 
з  надання  (зовнішньої)  технічної  допомоги  й  обміну 
інформацією  «TAIEX»,  а  головним  його  бенефіціаром 
і  співорганізатором  виступила  Національна  комісія,  що 
здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інфор-
матизації  (далі  –НКРЗІ),  був  проведений  захід,  метою 
якого було посилення регуляторної спроможності НКРЗІ 
шляхом набуття досвіду з питань створення національної 
комунікаційної  стратегії  щодо  надання  інформації  про 
якість  послуг  зв’язку.  У  рамках  заходу  експерти  надали 
консультації,  зокрема  щодо  запровадження  норм  Регла-
менту  (Європейського  Союзу)  2015/2120  [11],  Дирек-
тиви 2002/22/ЄС, стандарту ETSI EG 202-057 і найкращих 
практик  Європейського  Союзу  стосовно  забезпечення 
прозорості,  відсутності  дискримінації,  справедливості 
й рівності  доступу до об’єктивної  інформації про  якість 
послуг зв’язку, які надаються постачальниками послуг.

Висновки.
1.  Уточнено поняття міжнародного трансферу інфор-

маційних  технологій  як  передачі  від  однієї  держави  до 
іншої систематизованих знань у формі науково-технічної 
та навчальної літератури, довідників, оглядів, стандартів, 
міжнародних  конференцій,  навчання  та  стажування  вче-
них і фахівців на безоплатній основі або на умовах пари-
тетного відшкодування витрат сторонами з метою дотри-
мання  засобів  і  методик,  що  забезпечують  оптимізацію 
роботи з інформацією на базі комп’ютерної техніки.

Опрацьована  ідея  мережевого  нейтралітету  як  осно-
воположного  принципу  вільного  доступу  до  інформації 
в  інтернеті, що полягає в забороні інтернет-провайдерам 
блокувати або погіршувати доступ до вебсайтів конкурен-
тів за окрему плату.

Аргументовано,  що  інноваційні  технології  у  сучас-
ному  світі  становлять  основу  для  подолання  кризових 
явищ в економіці країни, а механізми  їхнього трансферу 
виступають  інструментом  забезпечення  якості  й  покра-
щення динаміки економічного розвитку.

2.  Встановлено,  що  розроблений  у  2014  році  Євро-
пейським  парламентом  пакет  законів  у  телекомуніка-
ційній  сфері,  а  також  принцип мережевого  нейтралітету 
з 2015 року сприяв стрімкому розвитку цифрової  еконо-
міки  Європейського  Союзу.  Обґрунтовано  необхідність 
законодавчого закріплення принципу мережевого нейтра-
літету в законодавстві Україні.
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The article is devoted to the research on the issue of legitimacy of application of self-determination right in the context of Falklands conflict 
between Argentina and Great Britain. It describes the content of the conflict and briefly reveals its history from the very discovery of the Falkland 
Islands to the modern times. Also on the basis of a number of international law sources (like the United Nations Charter, Declaration on Principles 
of International Law 1970, the Final Report and Recommendations of the International Meeting of Experts on further study of the concept of the 
rights of peoples during the UNESCO Parisian Conference 1989 et cetera) the analysis on the issue of the subject of self-determination right had 
been carried out, which resulted in the conclusion that Falklanders might be recognized as such a subject because they were a separate people 
for a number of characteristics: in particular, for the presence of common historical traditions, cultural homogeneity, linguistic unity, territorial 
connection, sufficient quantity of representatives, presence of national self-consciousness and the institutes to express their identity et cetera. 
Besides, the article studied the question of interrelation between the principles of self-determination and territorial integrity in the context of the 
aforementioned conflict: in particular, there was analyzed the concept of “saving clause”, which allowed countries under certain circumstances to 
give a priority to their own territorial integrity instead of a certain people’s self-determination right, and concluded that Argentina was not properly 
abiding by the requirements to maintain control over the Falkland Islands subject to the hypothetical fact that Argentina was exercising formal 
sovereignty over them. The article also researched the position of the United Nations on this issue, specifically of its General Assembly, which had 
refused to include the paragraph about the Falklanders’ self-determination right in relevant resolutions, but formally hadn’t forbidden its fulfillment 
either. The conclusion was made that Falkland Islanders might be considered a separate people and they had the self-determination right, with 
the help of which, if other circumstances would not get in the way, they might choose their status freely.

Key words: self-determination right, territorial integrity principle, Falklands conflict, territorial dispute, Great Britain, Argentina, Falkland 
Islands.

Стаття присвячена дослідженню питання правомірності застосування права на самовизначення в контексті Фолклендського конфлік-
ту між Аргентиною та Великою Британією. У роботі описано сутність конфлікту й стисло викладено його історію від самого відкриття Фол-
клендських островів до сучасності. Також на основі низки джерел міжнародного права (таких, як Статут Організації Об’єднаних Націй, 
Декларація про принципи міжнародного права 1970 р., Підсумковий звіт Зустрічі експертів з подальшого вивчення поняття прав людини 
на Паризькій конференції 1989 р. під егідою ЮНЕСКО тощо) проаналізовано питання суб’єкту права на самовизначення, за результата-
ми якого визначено, що фолклендці можуть бути визнані таким суб’єктом, оскільки вони є окремим народом за низкою характеристик. 
Зокрема, завдяки наявності спільних історичних традицій, культурній гомогенності, мовній єдності, територіальним зв’язкам, достатній 
кількості представників, наявності національної самосвідомості й інститутів вираження власної ідентичності тощо. Окрім того, в статті 
досліджено питання співвідношення принципів самовизначення народів і територіальної цілісності в контексті вищезазначеного конфлік-
ту. Зокрема, розглянуто доктринальну концепцію «запобіжної клаузули», яка дозволяє державам за певних обставин віддати пріоритет 
власній територіальній цілісності замість права на самовизначення певного народу, й зроблено висновок, що аргентинська сторона не 
виконує належним чином жодну з вимог для збереження контролю над Фолклендськими островами за гіпотетичної умови здійснення нею 
формального суверенітету над ними. Опрацьовано також і позицію Організації Об’єднаних Націй із цього питання, а саме Генеральної 
Асамблеї, яка хоч і відмовилася внести пункт про право на самовизначення фолклендського народу до відповідних резолюцій, але фор-
мально не заборонила його застосування. Зроблено висновок, що фолклендці можуть бути визнані як окремий народ і мають право на 
самовизначення, за допомогою якого, якщо інші юридично й політично суттєві обставини не будуть перешкоджати, вони можуть вільно 
обирати свій статус.

Ключові слова: право на самовизначення народів, принцип територіальної цілісності держав, Фолклендський конфлікт, територі-
альний спір, Велика Британія, Аргентина, Фолклендські острови.

Problem definition. During  the  entire  human  history 
there  always  have  been  conflicts  for  territory.  To  prevent 
these conflicts from escalation into the bloody wars, mankind 
created  and  developed  international  law  as  a  complex 
of norms which were meant to regulate the relations between 
states,  organizations  and  other  subjects  with  international 
legal  personality.  However,  even  the  modern  international 
law  toolkit  is  insufficient  to  solve  every  territorial  dispute 
definitely and unreservedly. There are plenty examples to this 
fact: Kashmir, Karabakh, Kosovo, Palestine conflicts etc.

But maybe one of the hardest cases in the history of territorial 
disputes  is  the  Falkland  Islands  (Malvinas)  conflict  between 
the  Great  Britain  and  Argentina.  This  issue  has  many  sides 
and  circumstances  that  make  figuring  out  the  final  solution 
rather difficult and impossible to analyze in a single article, so we 
decided to concentrate on one of its’ crucial points: the Falkland 
Islanders’ self-determination right, which British side claims to 
be applicable and Argentine side claims to be not. Recognition 
of Falklanders’ self-determination right can be the key to solution 
of this almost bicentennial international legal problem; however, 
it is important to analyze, whether it is appropriate to insist on 
the fact that Falklanders have the aforementioned right or no.

The latest researches and publications analysis. The 
issues of self-determination right and the Falklands conflict have 

been an object of scientific research for a certain number of legal 
scientists,  historians  and  sociologists:  A.  Mus,  D.  Dunnett, 
C. Rodriguez, M. Zenina, A. Aleksanyan, I. Tiunchik, A. Basa- 
lyga,  E.  Ganyushkina,  A.  Boguslavskaya,  A.  Abdullayev, 
S. Serkerov, S. Gostev etc. However, the problem of application 
of  the  self-determination  right  to  Falkland  Islands,  with  rare 
exceptions, still lacks proper research.

Hence, the goal of this article is  to  analyze,  whether 
the Falkland Islanders have the self-determination right, and, 
if so, whether it is applicable to the Falkland Islands territorial 
dispute between the United Kingdom and Argentina.

Statement of the main part. Since  their  discovery  by 
Europeans,  Falkland  Islands  have  always  been  an  object 
of  arguments  and  conflicts.  The  first  of  them  arose  namely 
around the question who had been the first to discover these 
islands  due  to  the  fact  that  the  right  to  occupy  and  possess 
the  land  was  generally  grounded  upon  the  allegation 
of discovery. The list of explorers who might have done this 
includes  Amerigo  Vespucci  for  Portugal  (1502),  Fernando 
Magallanes for Spain (1520), John Davis and John Hawkins 
for  England  (1592  and  1594  respectively).  Although  this 
problem  remains  unsolved,  the first  undisputed  landing was 
made by an English sailor John Strong in 1690. It was also him 
who named this land “Falkland islands” [1].
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The first to settle the islands and proclaim the sovereignty 
over  them  had  been  French  colonists  led  by  Louis  de 
Bougainville  in  1764,  who  had  established  a  colony  on 
the Eastern Island and given the whole archipelago the name 
“îles Malouines”, later translated by the Spanish as “las islas 
Malvinas”.  However,  nine  months  later  British  commodore 
John Byron, being unaware of  the French expedition due  to 
the  fact  that  France  had  not  announced  it  publicly,  landed 
on  Saunders  Island,  built  a  settlement  and  declared  British 
possession of the Falklands. Although there had not been any 
significant conflicts between the French and British colonists, 
the Spanish were  totally furious about  this situation because 
they  considered  the  occupation  of  Malvinas  a  violation 
of  the  Utrecht  Treaty  (1713),  the  sides  of  which  had  been 
France and the United Kingdom. France had agreed to transfer 
the possession of islands to Spain in 1767; however, the British 
had refused, which nearly led to a war. Despite this refusal, in 
1774 British colonists abandoned the Falklands voluntarily, but 
left a sign, by which the UK claimed to continue maintaining 
sovereignty over this land. Spain did the same in 1811 due to 
the River Plate colony war for independence [1]. 

After  that  the  United  Provinces  of  River  Plate  (future 
Argentina)  has  been  trying  to  colonize  the  Falklands,  but 
their  efforts  have  taken  a  little  effect.  In  1833 British  army 
returned  to  the  islands  and  expelled  the Argentine  garrison 
from them, although let civilians remain. The formal protest 
of Argentina became the beginning of a long conflict between 
it  and  the  UK. As  C.  Rodriguez  precisely  wrote,  “If  there 
was  a  belief  in Buenos Aires  that  the United Provinces  had 
inherited the islands from Spain, what became clear was that 
in  fact  the  Provinces  actually  inherited  a  territorial  dispute 
with Britain, still present to this day” [1].

Later,  in  1849,  Argentina  and  the  Great  Britain  signed 
the  “Convention  for  re-establishing  the  perfect  relations 
of friendship between Her Britannic Majesty and the Argentine 
Confederation”  (“Southern  Arana  Treaty”),  which  lifted 
the  British  and  French  blockade,  previously  established  by 
them due to the Argentine intervention in Uruguay. However, 
Falkland  Islands were not  even mentioned  in  the document, 
and their status remained uncertain [1].

Almost  for  one  hundred  years  Argentina  had  remained 
practically  inactive  regarding  the  Falklands  dispute,  but  in 
1945 its’ authorities saw a great instrument of putting pressure 
on  the  UK  in  newly-founded  United  Nations:  Argentina 
officially  requested  for  help of  the  international  community. 
Nevertheless, UN haven’t been striving  to  solve  the conflict 
straightforwardly and instead of this only have been adopting 
resolutions  of  almost  the  same  content,  which  in  general 
urged  the sides  to negotiate. This  fact probably had not met 
the requirements of Argentina and in 1982 this country, being 
under  the  rule  of  the  general  Leopoldo  Fortunato  Galtieri, 
launched  a war  against  the Great Britain  to  bring Malvinas 
back.  United  Nations  considered  this  fact  outrageous 
and adopted resolutions 502 and 505, which demanded the sides 
to  cease  hostilities.  However,  neither Argentina  nor  Britain 
had  paid  attention  to  these  resolutions:  the  war  ended  only 
when Argentina decided to surrender voluntarily. Diplomatic 
relations between  two countries had been discontinued until 
1989, when Argentine president Carlos Menema took course 
for  the  improvement  of  dialogue with  the United Kingdom, 
however,  slightly  complicated  because  of  the  discovery 
and production of oil on Falklands by latter [1].

But  the  most  significant  controversies  aroused  due  to 
the  referendum,  which  the  United  Kingdom  had  carried  in 
2013  among  those  who  live  on  the  Falklands.  Its’  question 
was  formulated  in  such  words:  “Do you wish the Falkland 
Islands to retain their current political status as an Overseas 
Territory of the United Kingdom? YES or NO” [1]. Absolutely 
overwhelming  majority  (99,8%)  chose  the  answer  “YES”. 
Although  then  Argentine  president  Cristina  Fernandez  de 
Kirchner claimed that Falklanders were “a bunch of squatters 

voting on whether or not to keep occupying a building illegally”, 
Britain used  it  to demonstrate  that  islanders didn’t have any 
desire  to  transfer  their  land  to  Argentina  [2,  p.  157–158]. 
However,  there was one big question  related  to  the position 
of the UK: did Falklanders have the self-determination right, 
which  could  make  this  referendum  legitimate?  Argentina 
acknowledged  the  existence  of  such  a  right  in  general,  but 
refused  to  recognize  the  possibility  of  its  application  to 
Malvinas,  claiming  that  Falklanders  could  not  constitute 
a  separate  people.  This  is  the  most  interesting  point  for  us 
that needs a special analysis, because the solution of this main 
problem might  be  the  key  to  resolving  the whole  territorial 
dispute.

Firstly,  we  ought  to  define  the  features  of  the  “self-
determination  right”  concept.  Although  it  is  enshrined  in 
Articles 1(2) and 55(1) of the United Nations Charter [3], this 
document doesn’t contain any description of the aforementioned 
right. We can see a significantly more detailed approach to this 
problem in the Declaration on the Granting of Independence to 
the Colonial Countries and Peoples from 14 December 1960, 
which  is  also  applicable  to  Non-Self-Governing  Territories 
(NSGT) according to its preamble [4]. Articles 2, 4 and 5 seem 
to be the most relevant in relation to Falkland conflict, as they 
grant  the  peoples  of  NSGT  the  right  to  “freely  determine 
their political status and freely pursue their economic, social 
and  cultural  development”,  forbid  “all  armed  action  or 
repressive measures  of  all  kinds  directed  against  dependent 
peoples <…> in order  to enable  them to exercise peacefully 
and freely their right to complete independence” and proclaim 
that  “immediate  steps  shall  be  taken  in  <…>  Non-Self-
Governing Territories <…> to transfer all powers to the peoples 
of  those  territories,  without  any  conditions  or  reservations, 
in  accordance  with  their  freely  expressed  will  and  desire, 
without any distinction as to race, creed or color, in order to 
enable  them  to  enjoy  complete  independence  and  freedom” 
[4]. An  important  remark  was  made  by  the  Declaration  on 
Principles  of  International  Law  (1970),  which  described 
several  forms  of  realization  of  the  self-determination  right: 
“The  establishment  of  a  sovereign  and  independent  State, 
the free association or integration with an independent State or 
the emergence into any other political status freely determined 
by a people constitute modes of implementing the right of self-
determination by that people” [5].

Although there are some other documents of a worldwide 
scale  concerning  the  issue  of  self-determination  (e.g. 
International  Covenant  on  Economic,  Social  and  Cultural 
Rights,  which  duplicates  the  statements  of  Declaration  on 
the Colonial Countries; or Vienna Declaration and Programme 
of Action, which  proclaims  the  absence  of  conflict  between 
the  principles  of  self-determination  and  territorial  integrity 
without any detailed explanations), as S. Gostev has written, 
the ambivalence of international law norms leads to obscurity 
in  this  issue  and  first  of  all  remains  unsolved  the  question 
of subjects of the self-determination right [6, p. 8]. However, 
without understanding the subject it is impossible to apply this 
right effectively, so we must try and find out the requirements 
which  possible  subject  (including  Falkland  Islanders)  must 
meet to demand the recognition of its self-determination right.

As  we  can  derive  from  the  aforementioned  and  other 
documents  of  global  importance,  subjects  must  constitute 
a separate people. Nevertheless, we cannot derive from them 
any  complete  list  of  conditions  that  make  certain  cultural 
group  a  people.  However,  the  best  effort  was  made  by 
UNESCO in 1989 during the International Meeting of Experts 
on  further  study  of  the  concept  of  the  rights  of  peoples.  Its 
main  document  (“Final  Report  and  Recommendations”) 
contains probably the most thorough description of the notion 
“people” at the moment – or at least far better than any other 
UN document has ever done. In particular, according to  this 
document,  a people  in order  to be  recognized as  such, must 
possess the following characteristics:
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1.  [Be]  a  group  of  individual  human  beings who  enjoy 
some or all of the following common features:

(a)  a common historical tradition;
(b)  racial or ethnic identity;
(c)  cultural homogeneity;
(d)  linguistic unity;
(e)  religious or ideological affinity;
(f)   territorial connection;
(g)  common economic life.
2.  The group must be of a certain number which need not 

be large (e.g. the people of micro States) but which must be 
more than a mere association of individuals within a State.

3.  The group as a whole must have the will to be identified 
as a people or the consciousness of being a people – allowing 
that groups or some members of such groups, though sharing 
the  foregoing  characteristics,  may  not  have  that  will  or 
consciousness.

4.  The  group  must  have  institutions  or  other  means 
of expressing its common characteristics and will for identity 
[7].

Although  this  report  doesn’t  possess  any  legal  power, 
it  may  serve  as  a  powerful  interpretational  instrument  in 
resolving  the  cases  related  to  the  self-determination  right, 
because it contains the most detailed description of the notion 
“people” as a subject of this right. On this basis we consider 
it  necessary  to  analyze  the  population  of  Falkland  Islands 
and  find  out  whether  it  constitutes  a  full-fledged  people 
according to the criteria of the aforementioned report or no.

The first paragraph includes seven subparagraphs and begins 
with the one concerning common historical traditions. Whereas 
the  Falklands  have  been  ruled  by  British  administration  since 
1833 (with the short break in 1982 due to the Argentine occupation) 
[2, p. 158], it has been almost impossible for islanders to create 
no forms of common historical traditions during this rather long 
period of  time. Modern Falklanders  are  a diverse people, who 
still possess the traditions of their ancestors of various origins: for 
example, although British culture dominates among the islanders, 
South  American  shepherds  named  “gauchos”  have  made 
a significant contribution to the development of the Falklanders 
identity  –  in  particular,  by  introducing  some  Spanish  words 
to  the prevailing English  language  [8].  It has  formed a unique 
Falklander  English  dialect  that  nowadays  includes  a  certain 
amount of modified or corrupted Spanish words like “colorao”, 
“bosal”,  “sarco”,  “rabincana”  etc.,  which  may  often  be  quite 
difficult  to  understand  for  non-islanders  [8].  This  fact  clearly 
shows  that  Falklanders  share  common  historical  traditions, 
unique for their people.

Racial or ethnic identity. It  is  quite  difficult  to  define 
the racial or ethnic composition from the official Falklands 
Census’ information due to the fact that the majority of islands’ 
population described themselves as “Falkland islanders”, but 
it would be  rather precise  to  say  that  the most of  them are 
of British descent and insignificantly – of Hispanic. 87 percent 
of the islands’ population consists from Falklanders, British 
and St. Helenians, who are ethnically close to the first two. 
Also  85  percent  of  the  islands’  population  speak  English 
as  their  native  language.  These  facts  show  the  obvious 
dominance  of Anglo-Saxon  ethnic  group on  the Falklands, 
however, with the elements of Latin [9, p. 29–31].

Cultural homogeneity. The  most  of  the  information 
needed  to  prove  the  Falklanders’  cultural  homogeneity  is 
provided in the first two subparagraphs: historically shepherd 
or  agricultural  way  of  living,  dominance  of  Anglo-Saxon 
ethnic group and English language (with elements of Hispanic 
one)  and,  in  addition  to  this,  the  fact  that  66  percent 
of the population define them as Christians is probably enough 
to consider Falklanders quite homogeneous. Another fact that 
proves their homogeneity is that Falklanders have nicknames 
as  a  people:  for  example,  “Bennies”  (mostly  endonym)  or 
“Kelpers” (mostly exonym) [10].

Linguistic unity. As  stated  above,  the  85  percent 
of  the  Falklands  population  speak  English  as  their  native 

language.  Others  speak  Spanish,  Shona,  Filipino,  Tagalog, 
French, Italian, German etc. at home, and 86 percent of them 
claim to know English “very well” or “well” [9, p. 31].

Religious or ideological affinity. There  is  no  official 
religion or a fortiori ideology on Falkland Islands, however, as 
we mentioned before, 66 percent of population identify them 
with  Christianity  and,  in  addition  to  this,  32  percent  don’t 
identify  them with  any  religion. As  only  2  percent  of  those 
living  there  consider  themselves  adepts  of  non-Christian 
religions,  we  may  conclude  that  among  the  Falklands’ 
believers Christians absolutely dominate [11, p. 22]. 

Territorial connection. Falkland  Islanders  live  only  on 
the territory of Falkland Islands, so their territorial connection 
is rather obvious and undisputed.

Common economic life. The  labor  force  participation 
rate (calculated by dividing the number of people in the labor 
force who are  in work by  the  total working age population) 
on  Falklands  is  exceptionally  high  –  89  percent  (according 
to  the  2016  Census).  The  range  of  employment  sectors  is 
quite  wide  to  consider  that  Falklands  have  a  full-fledged 
economic  system;  it  includes  public  services  (provided  by 
Falkland Islands and the UK government), agriculture, trade, 
construction,  tourism,  hospitality,  transportation,  fishing, 
information  and  communication,  financial  services,  mining, 
oil and gas explorations et cetera [9, p. 37–39].

Second  paragraph  obliges  a  people  to  be  more  than 
a mere association of individuals whatever their quantity is. 
We believe  that conclusions we made through the analysis 
above comprehensively justify the fact that Falklanders are 
more  than  just  a mechanical  unity  as  they  share  common 
cultural features, language, religion, territory and economic 
system.  And  on  the  basis  of  the  fact  that  Falklanders’ 
number  doesn’t  have  to  be  large  (the  islands’  population 
according to 2016 Census was 3200 people, 1734 of whom 
directly  claimed  to  be  Falkland  Islanders  by  nationality) 
[9,  p.  14,  29],  they  can  be  considered  as  those who meet 
the requirements of the second paragraph.

Third  paragraph  means  that  a  certain  group  must  have 
a  desire  to  identify  themselves  with  a  separate  people,  which 
may also include an insignificant amount of those who don’t do 
this, but meet other requirements to be objectively considered as 
a part of this people. As we can derive from the official Census 
2016  information,  55  percent  of  islands’  population  claim 
themselves to be the Falkland Islanders by national identity. The 
majority  of  Falklands  residents  consider  themselves  a  unique 
people – and this is probably the best evidence they are indeed; 
should we add to them some other inhabitants of the archipelago, 
who meet the requirements without willing to define themselves 
as Falklanders, and we will receive an overwhelming dominance 
of  Falkland  Islander  nationality  representatives  among 
the population of the islands [9, p. 29].

And  the  fourth  paragraph  requires  from  a  people  to 
have certain means of expression of  their  identity. The main 
institution  which  expresses  the  interests  of  Falklanders 
is  the  Falkland  Islands  Government.  Although  Falklands 
are  British  Overseas  Territory,  they  possess  a  partial  self-
governance  through  the  Executive  Council  and  the  Legal 
Assembly which  is  elected democratically  every  four  years. 
Position  of  the  head  of  government  is  shared  by  the  Chief 
Executive  from  the  islanders’  side  and  the  Governor  from 
the Crown’s  side  [12, p. 21, 22, 31]. There  is  also Falkland 
Islands  Defence  Force  –  a  company-sized  military  unit 
situated on the archipelago; it is manned entirely by the local 
volunteers  and  funded  by  the  local  government  [13].  In 
addition to the aforementioned institutions, there exists a local 
judiciary  system,  represented  by  the  Magistrates’  Court, 
the  Summary  Court,  the  Court  of Appeal  and  the  Supreme 
Court as  the highest  in hierarchy  [12, p. 39–42]. As we can 
see Falklanders enjoy the existence of quite developed system 
of institutions which expresses or serves their interests; thus, 
we might make a conclusion that they meet the requirements 
of the fourth criterion.
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Therefore,  we  can  summarize  that  Falkland  Islanders 
are  a  small,  but  self-conscious,  culturally,  economically 
and territorially united people with the means of expression of its 
national identity and self-sufficiency – a full-fledged people which 
meets  the  criteria  of  the  Final  Report  and  Recommendations 
of UNESCO International Meeting of Experts on further study 
of the concept of the rights of peoples 1989.

However,  the  fact  of  being  a  people  and,  thus, 
a  legitimate  subject  of  the  self-determination  right  still 
doesn’t allow Falklanders to use this right arbitrarily because 
the self-determination as one of the most important principles 
of  international  law  contradicts  another  no  less  important 
principle  of  territorial  integrity.  The  latter  is  enshrined  in 
Article 2(4) of the United Nations Charter [3], also in Helsinki 
Final Act [14] and Paris Charter of OSCE [15]. Nevertheless, 
the  most  detailed  information  on  the  issue  of  interrelation 
of  the  two  aforementioned  principles  we  can  receive  from 
the  Declaration  on  the  Principles  of  International  Law 
1970  [5]:  according  to A. Aleksanyan,  from  the  norms  this 
document contains we can derive so-called “saving clause” – 
a list of conditions which allow states to save their territorial 
integrity  notwithstanding  the  self-determination  right 
[16, p. 65]. To be precise, there are three conditions:

1.  A state must abide by the self-determination principle 
in its actions.

2.  A state must have a government representing the people 
that lives on a disputed territory.

3.  A state must not discriminate a certain people [16, p. 65].
The Declaration on the Principles of International Law is 

a fundamental document of international legal system, and we 
believe  that  aforementioned  interpretation  of  this  document 
does  not  deprive  its  norms  of  jus  cogens  status. Hence, we 
feel the necessity of carrying out the analysis of this ‘saving 
clause’ applied to Falkland Islanders to figure out whether it 
is legitimate for them to activate their self-determination right 
against Argentina or no.

A state must abide by the self-determination principle 
in its actions. As we may derive from the official Argentine 
position,  this  country  doesn’t  acknowledge  the  Falklanders 
self-determination  right  [17]. Certainly,  this  only  fact  is  not 
enough  to  consider  Argentina  a  violator  of  this  criterion; 
this  can  be  justified  by  the  decision  of  the  Supreme  Court 
of Canada, which in 1998 fairly stated on the issue of Quebec 
secession that “countries with governments which represent all 
the people within their territory on the basis of equality without 
any discrimination and with respect to the self-determination 
principle  are  authorized  to  defend  their  territorial  integrity 
according  to  the  international  law”  [16, p. 65]. However,  in 
Argentine case we can see that Argentina not only refuses to 
acknowledge the Falklanders self-determination right, but even 
claims  Falkland  Islanders’  status  as  a  separate  people  to  be 
absent based on the fact that they are nothing more than a group 
of British colonists [17]. Partially, this is so; on the other hand, 
200 years of living on the islands is enough for such a group 
to  form  its  own  culture  and  identity  –  and,  as  we  showed 
above,  they  had  successfully  done  it.  Even  more  irrelevant 
this  argument  looks  if  we  recall  that  Argentine  nation  has 
been formed by Spanish colonists as well. Such an argument 
from Argentine side looks like a pure manipulation with facts 
and, certainly, shouldn’t be taken into account. Consequently, 
the refusal to recognize Falklanders (which have all features 
of a people) as even a theoretical subject of self-determination 
right constitutes a violation of analyzed criterion by Argentina.

A state must have a government representing 
the people that lives on a disputed territory. Certainly, due 
to the fact that Argentina has almost never had an opportunity 
to control the Falklands, it has been quite a difficult task for 
it to form a government which would have been representing 
the  interests  of  Falklanders.  Consequently,  Argentina  has 
never had a  senator of  the Falklander  identity or Falklander 
voters during the elections. However, these factors have been 
objective  and  practically  impossible  for  Argentina  to  cope 

with,  so we  probably  shouldn’t  blame  this  country  for  such 
incapability  to  serve  the  Falklanders’  will  to  express  their 
political ideas within Argentine legislation. On the other hand, 
using  a  simple  logic,  it  is  not  difficult  to  understand  that  if 
Argentina  doesn’t  consider  the  Falklanders’  a  people,  then 
it  obviously  would  not  promote  their  representation  rights 
as  a  people  either.  Although  this  is  only  a  hypothesis,  we 
believe it to be rather likely to occur if Argentina ever gains 
the possession of the archipelago.

A state must not discriminate a certain people. The 
aforementioned  circumstances  constitute  discrimination 
themselves. According  to  the Article  26  of  the  International 
Covenant on Civil and Political Rights (ratified by Argentina), 
“the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all 
persons equal and effective protection against discrimination 
on  any  ground  such  as  race,  color,  sex,  language,  religion, 
political or other opinion, national or social origin, property, 
birth  or  other  status”  [18].  However,  Argentina  restricts 
the political rights of Falklanders and discriminates them on 
the  ground  of  national  origin  by  refusing  to  acknowledge 
their  status  as  a  full-fledged  separate  people  with  its  own 
self-determination  right.  This  can  be  justified  by  the  fact 
that  returning  the  control  over  the  Falklands  is  enshrined 
in  the Argentine Constitution  since  1994  and  claimed  to  be 
the national goal regardless of the Falklanders’ will [1]. Such 
disrespect for islanders’ rights as a people constitutes nothing 
else than a discrimination.

Although  it  is  quite  difficult  to  judge  about Argentina’s 
violations of these criteria as it has never gained an effective 
control over the Falkland Islands, facts remain facts: Argentina 
does not abide by self-determination principle  in  its actions, 
does not  represent Falklanders  in  its government  in practice 
and discriminates the latter by refusing to recognize the social 
and political rights they possess as a people. Hence, these facts 
allow the Falklanders to activate their self-determination right.

However,  there  is one more obstacle.  In  its  argumentation 
Argentina  uses  the  fact  that  the  United  Nations  doesn’t 
recognize  Falklanders  self-determination  right  as  well  [17]. 
After the Falklands War the UN General Assembly has adopted 
a certain number of resolutions (40/21, 41/40, 42/19, 43/25) [17] 
of similar content, in which it has requested “the governments 
of  Argentina  and  the  United  Kingdom  <…>  to  initiate 
negotiations’ and ‘the Secretary-General to continue his renewed 
mission  of  good  offices”  [19].  The  amendments  proposed  by 
the UK and related to the Falklanders’ self-determination have 
been  consistently  rejected  [17]. Although  this  fact  is  actually 
true, at the same time the UN has never adopted any resolution 
which would have  forbidden  the Falklanders  to use  their  self-
determination  right;  consequently,  they  still  may  defend  it 
according to the UN Charter.

Conclusion. After thorough analysis we can finally state 
that  Falkland  Islanders may  be  recognized  as  a  full-fledged 
and separate people and, hence, they may enjoy the advantages 
of self-determination right, using it freely and willfully. This 
fact actually brings Argentina  in a “legal  trap”:  if Argentina 
accepts  to  acknowledge  the  Falklanders’  self-determination 
right,  they  will  certainly  refuse  to  go  under  the  Argentine 
control;  if Argentina  continues  its  present  line  of  behavior, 
then it will not meet the requirements of the “saving clause”, 
which  will  still  lead  to  the  activation  of  Falklanders’  self-
determination  right  and  the  refusal  to  spread  the Argentine 
sovereignty over  the  islands. Nevertheless, we  should admit 
that  the  territorial  dispute  over  the  aforementioned  islands 
has many sides and legal points, which ought to be analyzed 
in  order  to  figure  out  the  right  and,  even more  importantly, 
legitimate solution of the problem. As we think, the progress 
in  understanding  one  of  the main  points  of  this  issue,  such 
as  applicability  of  self-determination  right,  may  help  bring 
the  world  a  little  closer  to  the  end  of  this  long  conflict. 
Hence, we can conclude that Falkland Islanders have the self-
determination  right  and,  if  other  circumstances  allow,  they 
may decide their fate and status freely.
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Статтю присвячено науковому дослідженню міжнародно-правового досвіду регулювання праці трудових мігрантів у Німеччині. Вста-
новлено, що за аналітичними даними саме Німеччина входить до трійки країн, які більш за все приймають кількість мігрантів і забезпечу-
ють досить гідні умови для праці або постійного проживання. Авторами узагальнено сьогоденні права та можливості трудових мігрантів 
у Німеччині, що закріплені в Новому міграційному законі Німеччини, а також трудове законодавство, що розповсюджується на регулю-
вання трудових відносин мігрантів і роботодавців у даній країні. Виділено основні три блоки, які є актуальними для трудових мігрантів 
у Німеччині, зокрема: права мігрантів; національна та міжнародна законодавча база, що регулює питання трудової міграції в Німеччині; 
вимоги до найманих працівників-мігрантів у даній країні. Досліджено обсяг відпускних доплат трудовим мігрантам та найманим праців-
никам до основного окладу в Німеччині в розрізі галузей економіки протягом 2019 року. Встановлено, що в середньому розмір доплати 
до відпускних у Німеччині становить 1280 євро до вирахування податків. Однак зазначена сума є середньою, адже різниця між сферами 
зайнятості та окремими регіонами країни є дійсно істотною. Досліджено, що згідно із законодавством Німеччини інформація про хворобу 
працівника є захищеною та підлягає конфіденційності. Це означає, що лікар, який надає лікарняний лист, зазначає лише кількість днів 
відсутності на роботі, але не розкриває типу захворювання. Виявлено, за законодавством Німеччини хвороба під час відпустки, підтвер-
джена медичною довідкою, не включається у тривалість відпустки, незалежно від її виду. Запропоновано даний аспект трудових відносин 
у сфері соціального захисту найманих працівників у період невиконання трудових обов’язків імплементувати у вітчизняне законодавство, 
зокрема до Закону України «Про відпустки». Це надало б найманим працівникам і трудовим мігрантам відчуття захищеності й принад-
ності в період захворювання.

Ключові слова: трудові мігранти, наукові дослідження, трудові відносини, міжнародна практика, працевлаштування, умови праці, 
трудове законодавство.

The article is devoted to the scientific research of international legal experience concerning the labour migrant workers’ regulation in Germany. 
It has been established that, according to analytical data, Germany is one of the three countries that receive the largest number of migrants 
and provide enough good conditions for work or permanent residence. The authors summarize the current rights and opportunities of migrant 
workers in Germany, enshrined in the New Migration Act of Germany, as well as labour legislation applicable to the regulation of labour relations 
between migrants and employers in this country. There are three main blocks that are relevant for migrant workers in Germany were determined, 
in particular: the rights of migrants; national and international legal framework governing labour migration in Germany; requirements for migrant 
employees in the country. The amount of vacation pay for migrant workers and employees to the basic salary in Germany in terms of economic 
sectors during 2019 was studied. It is established that, on average, the amount of surcharge for vacations in Germany is 1280 euros before 
taxes. However, this amount is average, because the difference between employment and individual regions of the country is really significant. 
Under German law, information about an employee’s illness has been investigated and is subject to confidentiality. This means that the doctor 
who provides the sick leave only indicates the number of days of absence from work, but does not disclose the type of illness. It was found that 
according to the German legislation, illness during leave, confirmed by a medical certificate, is not included in the duration of leave, regardless of 
its type. It is proposed to implement this aspect of labour relations in the field of social protection of employees in the period of non-performance 
of duties in the domestic legislation, in particular to the Law of Ukraine “On Vacations“. This would give employees and migrant workers a sense 
of security and attractiveness during illness.

Key words: labour migrants, scientific research, labour relations, international experience, employment, working conditions, labour legislation.

Постановка проблеми. Виникнення  сучасних  потреб 
міграційного  населення  світу  вимагає  необхідності  розви-
тку  інфраструктури  ринку  праці  мігрантів,  інституалізації 
регіонального  міжкультурного  менеджменту  –  важливого 
інструменту ефективної соціальної політики в державі. Так, 
важливим  завданням  для  будь-якої  країни  є  формування 
та реалізація такої міграційної політики, яка б ураховувала 
сучасні  соціальні,  економічні  ефекти  міграції  [1].  Саме 
тому  нагальності  набувають  дослідження  зайнятості  тру-
дових мігрантів у Німеччині, адже дане питання викликає 
неабиякі дискусії серед практиків та науковців усього світу. 

На початку 2020 року Німеччина зазнала чергового еконо-
мічного підйому, а тому компанії даної країни потребують 
додатково близько 1–1,7 млн нових найманих працівників. 
Так, за попередньо проведеними нами дослідженнями, про-
тягом  2018  року  із  Польщі  до  Німеччини  мігрувало  59% 
українців працездатного населення [2]. Основною причиною 
даного міграційного процесу є низький рівень оплати праці 
за  виконану роботу на батьківщині.  Зокрема, порівнюючи 
заробітну плату трудових мігрантів у Німеччині та Польщі, 
можна побачити, що доходи найманих працівників за ана-
логічно  виконану  роботу  в  Німеччині  у  2  рази  більше,  
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ніж у Польщі, та у 3 рази більше, ніж в Україні. У розрізі 
професій  найбільш  високооплачуваними  є  інженери-буді-
вельники, інженери-енергетики, спеціалісти інформаційної 
безпеки, програмісти, економісти та менеджери з продажу. 
Реформи, що набувають обертів у Німеччині, передбачають 
лібералізацію доступу до ринку праці для іноземців з-поза 
Європейського Союзу, але не без певних обмежень. Більш 
того,  в  площині  здійснюваних  нами  досліджень  протягом 
останнього  року  найбільшого  інтересу  серед  науковців-
практиків  викликав  Новий  міграційний  Закон  Німеччини, 
що сприяв позитивному іміджу даної країни для приваблю-
вання кваліфікованих трудових мігрантів з України. А отже, 
дана  тематика  є  актуальною та нагальною для детального 
аналізу  в  правовій  сфері  сприятливого  трудового  середо-
вища для мігрантів з України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
міжнародної міграції трудового населення, зокрема імпле-
ментації досвіду зарубіжних країн, у тому числі й Німеч-
чини,  в  контексті  правового  поля  України,  є  об’єктом 
дослідження  як  вітчизняних,  так  і  зарубіжних  учених 
і  практиків,  таких  як  Т.  Вайнман  [3],  Я.  Волоско  [4], 
О. Кваша [5], І. Кизима [6], О. Корнієнко [7], У. Садова [1]. 
Поряд із цим залишається перелік питань, що потребують 
неодмінного вирішення. Йдеться про узагальнення нових 
прав мігрантів у Німеччині, нові вимоги до найманих пра-
цівників-мігрантів,  аналіз  діючої  законодавчої  бази  для 
трудових мігрантів у даній країні, що набули сили вже на 
початку 2020 року.

Формулювання цілей статті.  Метою  даної  статті 
є науково-практичне дослідження правового регулювання 
праці трудових мігрантів у Німеччині.

Виклад основного матеріалу дослідження.  Коли 
найманий працівник приїжджає до країни, перше, на що 
він звертає увагу, і що викликає в нього труднощі, це саме 
законодавче  поле,  що  розповсюджується  на  іноземних 
осіб. Тож, наші дослідження будуть сфокусовані саме на 
нормативно-правовій  базі  країни,  куди мігрують  трудові 
ресурси, на права та обов’язки працівників у країні пере-
бування на період трудової міграції.

  Як  ми  вже  зазначали  раніше,  переважна  більшість 
мігрантів  від’їжджають  на  роботу  за  кордон  для  покра-
щення рівня свого життя [8, с. 75]. За аналітичними даними 
саме  Німеччина  входить  до  трійки  країн,  які  більше  за 
інших  приймають  кількість  мігрантів  і  забезпечують 
досить гідні умови для праці або постійного проживання. 
Такі  науковці,  як  О.  Волоско    [4],  О.  Кваша  [5,  с.  537], 
І.  Кизима  [6,  с.  366],  О.  Корнієнко  [7,  с.  6]  акцентують 
увагу на тому, що мігранти, які знаходяться в Німеччині, 
завжди  мали  й  тепер  мають  багато  привілеїв.  Зокрема, 
згідно  з  новим міграційним  законопроектом  так  званого 
Нового  міграційного  закону  («Einwanderungsgesetz»)  [9] 
відкриваються  нові  можливості  працевлаштування  іно-
земців, які мають відповідну кваліфікацію, саме із країн, 
що  не  є  членами Європейського Союзу  (ЄС).  Так, Лідія 
Гібадло  з  Польського  інституту  міжнародних  відносин 
зазначає,  що  зміни  в  міграційній  політиці  Німеччини 
пояснюються  насамперед  демографічними  проблемами. 
Наприклад,  починаючи  з  1970-х  років,  у Німеччині  спо-
стерігається низький природний приріст  і помітне збіль-
шення  тривалості  життя  населення,  та,  відповідно,  про-
стежується  відсутність  достатньої  робочої  сили.  Аналіз, 
підготовлений Федеральним  агентством  із  працевлашту-
вання,  показує,  що  у  2018  році  60%  компаній  визнали 
дефіцит  працівників  ризиком  для  подальшого  розвитку 
й інвестицій у Німеччину, а найбільші проблеми з пошу-
ком  кваліфікованих  працівників  мали  підприємства,  що 
працюють у сферах технічного обслуговування, будівни-
цтва, інформаційних технологій та охорони здоров’я [10]. 
Саме  тому  відповідно до новоприйнятих  законопроектів 
трудові іммігранти повинні усунути цей дефіцит фахівців 
на німецькому ринку праці.

Так, нами було узагальнено права та можливості тру-
дових мігрантів у Німеччині, що були закріплені в Новому 
міграційному законі ФРН, а також трудове законодавство, 
що розповсюджується на регулювання трудових відносин 
мігрантів і роботодавців у даній країні (рис. 1).

Якщо ми проаналізуємо блок 2 на рис. 1 – законодав-
ство, що регулює працю трудових мігрантів у Німеччині, то 
помітимо, що воно складається з національного та міжна-
родного законодавства. Відповідно, мають місце й локальні 
нормативні акти, що розповсюджуються на конкретні під-
приємства.  Так,  існує  така  низка  міжнародних  договорів 
щодо праці  трудових мігрантів,  які мають  силу в  країнах 
ЄС, зокрема й у Німеччині: 1) Конвенція МОП № 97 про 
працівників-мігрантів (переглянута 24.06.1975 р.) [11], що 
передбачає рівність ставлення та недискримінацію на під-
ставі  національної,  расової,  релігійної  або  статевої  при-
належності між тими, хто  законно перебуває на території 
держави –  трудящими-мігрантами,  та його власними  гро-
мадянами;  2)  Рекомендація МОП №  86  про  працівників-
мігрантів (24.06.1975 р.) [12] в додаток до статті 8 Конвенції 
№ 97 містить положення, що спрямовані на захист праців-
ників-мігрантів, допущених на постійне місце проживання, 
від  висилки  внаслідок  нестачі  коштів  або  відсутності 
зайнятості.  Так,  пункт  18  даної  Рекомендації  говорить: 
«Коли працівник-мігрант законно допущений на територію 
будь-якого члена Організації, то цей член Організації пови-
нен, у міру можливості, утримуватися від виселення даної 
особи і у відповідних випадках членів його сім’ї на підставі 
недостатності  ресурсів  працівника  або  положення  ринку 
зайнятості, за винятком випадків, коли існує на те угода між 
відповідними органами влади зацікавлених територій емі-
грації та імміграції»; 3) Конвенція № 143 про зловживання 
в галузі міграції і про забезпечення працівникам-мігрантам 
рівних можливостей  і  рівного  ставлення  (1975  року)  [13] 
передбачає певні захисні заходи для мігрантів, які втратили 
роботу;  4) Рекомендація № 151 щодо працівників-мігран-
тів (1975 року) [14], де йдеться про практичні заходи щодо 
забезпечення дотримання принципів рівності можливостей 
і звернення. У даній рекомендації підтверджуються права 
працівників-мігрантів,  включаючи  працівників  з  неврегу-
льованою ситуацією, на вступ до профспілки і реалізацію 
своїх  профспілкових  прав.  Рекомендація  закликає  владу 
створити  умови,  щоб  мігранти  з  неврегульованою  ситу-
ацією  в  короткий  час  дізнавалися  про  те,  чи  може  їхній 
статус бути врегульовано. У разі депортації на мігранта не 
повинні покладатися витрати на її реалізацію.

Поряд  із міжнародним  законодавством  левова  частка 
належить  і  внутрішнім  нормативно-правовим  актам 
Німеччини.  Тож,  заслуговує  на  увагу  Закон  Німеччини 
«Про  робочий  час»  [15],  який  регулює  тривалість  робо-
чого дня мігранта, перерви, нічні зміни, позмінну роботу, 
а також роботу в певних сферах діяльності. Отже, даний 
закон  встановлює,  що  повний  робочий  день  у  Німеч-
чині становить 40 годин на тиждень, однак цим законом 
також  передбачено  і  максимальний  тижневий  робочий 
час  –  48  годин  на  тиждень  для  окремих  галузей  еко-
номіки.  У  виняткових  ситуаціях  робочий  графік  може 
сягати й 60 годин на тиждень. Усі мігранти повинні також 
володіти  інформацією  щодо  добового  робочого  часу. 
Так,  нормами  німецького  законодавства,  як  і  в  Україні, 
робочі години на добу не повинні перевищувати 10 годин 
та  60  годин  на  тиждень.  Практика  функціонуючих  під-
приємств у Німеччині доводить, що, як правило, трудові 
мігранти зайняті вісім годин на день з понеділка по четвер 
і сім годин у п’ятницю. Згідно з німецьким кодексом праці 
10-ти годинний робочий день передбачено під час сезон-
них  робіт,  або  коли  компанія  отримує  винятково  велику 
кількість  замовлень.  Саме  у  таких  випадках  робочий 
час може бути продовжено до 60  годин на  тиждень,  але 
за  умови, що  середня  тривалість  робочого дня протягом 
шести місяців, або 24-х тижнів становить 8 годин на добу.
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постійне 
проживання  

спрощена проце-
дура прийому на 
роботу (не діє 
«тест ринку 
праці») 

Цивільний кодекс 
Німеччини § 611 та § 622 

Закон Німеччини «Про 
робочий час» 

Закон Німеччини «Про 
мінімальний час 
відпустки для 
працюючих за наймом» 

Закон Німеччини «Про 
захист від звільнення» 

Закон Німеччини «Про 
рівноправність» 

Закон Німеччини «Про 
робочий договір із 
неповним робочим часом 
і обмеженим по терміну 
дії» 

Закон Німеччини «Про 
мінімальну оплату 
праці» 

Закон Німеччини «Про 
суди з трудових спорів» 

Закон Німеччини «Про 
захист працюючої 
молоді» 

Новий міграційний закон 

перебувати на території 
країни 6 місяців, шукати 
протягом даного періоду 
власноруч роботу, жити 
за власні кошти 

професійна придатність 
підтверджується 
постфактум після 
прибуття особою на 
роботу до країни 

володіння німецькою 
мовою (достатній рівень 
для роботи у певній 
сфері) 

можливість приїжджати 
до країни на роботу, не 
маючи на руках угоди із 
роботодавцем 

за наявності сертифі-
кованої закордонної 
кваліфікації покращено 
можливість зупинитися 
на кваліфікаційних 
заходах у Німеччині з 
метою визнання 
професійної кваліфікації 

Міжнародне законодавство МОП: 
1) Конвенція № 97 та № 132 
2) Рекомендація № 86 
3) Конвенція № 143 
4) Рекомендація № 151 

Рис. 1. Правове регулювання праці трудових мігрантів у Німеччині
Джерело: власна розробка авторів

На рис. 1 нами було виділено в окремий блок та ґрун-
товно проаналізовано Закон Німеччини «Про мінімальний 
час відпустки для працюючих за наймом». Так, Федераль-
ний закон Німеччини «Про відпустки» від 8 січня 1963 р. 
проголошує право на щорічну оплачувану відпустку для 
всіх  працівників,  а  також  учнів  виробничого  навчання. 
Право на відпустку виникає через шість місяців роботи, 
що цілком відповідає нормі, яка закріплена у п. 2 ст. 5 Кон-
венції МОП № 132 про оплачувані відпустки. Тривалість 
відпустки  –  24  робочих  дні.  Якщо  після  6  місяців  без-

перервної роботи працівник  звільняється,  то він набуває 
право  на  відпустку  тривалістю  в  одну  дванадцяту  час-
тину річної відпустки, помножену на кількість фактично 
відпрацьованих  повних  місяців.  Відпустка  надається 
за  бажанням  працівникам  повністю  або  частково.  Крім 
того, нами виявлено, що розмір оплачуваної щорічної від-
пустки  в  Німеччині  залежить  від  правил,  встановлених 
у колективних трудових договорах підприємств. Зазвичай 
щорічна відпустка на підприємствах становить 30 робочих 
днів на рік, незважаючи на те, що мінімальна тривалість  
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відпустки передбачена у 24 робочих дні в календарному 
році. Існують компанії, які платять і понад це. За статис-
тикою, половина всіх найманих працівників у Німеччині 
отримує  додаткові  відпускні  (Urlaubsgeld).  Варто  зазна-
чити,  що  доплата  відпускної  надбавки  –  добровільний 
жест роботодавця або ж його особисте рішення, або про 
доплати  домовляються  з  роботодавцями  профспілки, 
укладаючи  тарифні  угоди.  За  результатами  опитування, 
що  були  проведені  близьким  до  профспілок  інститутом 
економічних  і  соціальних  досліджень  WSI-Tarifarchiv, 
було виявлено, що на підприємствах, де діють такі колек-
тивні договори, шанси на додаткові відпускні вдвічі вищі, 
ніж у компаніях (зазвичай маленьких), де тарифної угоди 
немає [3]. Нами було встановлено, що в середньому розмір 
доплати до відпускних у Німеччині становить 1280 євро 
до  вирахування податків. Однак  зазначена  сума  є  серед-
ньою, адже різниця між сферами зайнятості та окремими 
регіонами країни є дійсно істотною (рис. 2).

Окрему  увагу  варто  закцентувати  й  на  лікарняному. 
Так, відповідно до законодавства Німеччини, якщо праців-
ник нездатний вийти на роботу через хворобу, роботода-
вець повинен бути негайно про це поінформований. Лікар-
няний  лист  або  ж  свідоцтво  про  нездатність  працювати 
через хворобу, що виданий лікарем, зазвичай слід подати 
не пізніше четвертого дня хвороби. Проте слід пам’ятати, 
що  закон  може  вимагати  подати  медичний  сертифікат 
у перший день відсутності на роботі. При цьому важливо 
бути  обізнаним, що  згідно  із  законодавством Німеччини 
інформація про хворобу працівника є захищеною та під-
лягає конфіденційності. Це означає, що лікар, який надає 
лікарняний лист, зазначає лише кількість днів відсутності 
на  роботі,  але  не  розкриває  тип  захворювання.  І  лише 
у виняткових ситуаціях, таких як, наприклад, у разі сер-
йозного  інфекційного  захворювання,  роботодавець може 
бути поінформований про діагноз трудового мігранта [16]. 
Наступним  кроком  лікарняної  відпуски  є,  відповідно,  її 
оплата.  Так,  законодавством  Німеччини  передбачено, 
що  роботодавець  зобов’язаний  сплачувати  працівникові 
100% його середньомісячної заробітної плати перші шість 
тижнів хвороби. Після  закінчення цього  терміну праців-
ник повинен звернутись до страхової компанії та подати 
заявку  на  отримання  допомоги  по  хворобі. Сума  виплат 
залежатиме від того, де працівник застрахований – у феде-
ральному чи приватному лікарняному фонді. 

Цікавим  є  факт,  за  законодавством  Німеччини  хво-
роба  під  час  відпустки,  підтверджена  медичною  довід-

кою, не включається у тривалість відпустки. Якщо порів-
нювати  вітчизняне  законодавство,  то  відповідно  до  ч.  2  
ст. 80 Кодексу законів про працю України та ч. 2 ст. 11 Закону 
України  «Про  відпустки»  від  15.11.1996  р. № 504/96-ВР 
лише щорічна відпустка та додаткова відпустка на дітей 
повинна бути перенесена на інший період або продовжена, 
зокрема  в  разі  тимчасової  непрацездатності  працівника, 
засвідченої  у  встановленому  порядку.  Проте  дане  поло-
ження не розповсюджується на інші види відпусток. Тому, 
на нашу думку, даний аспект трудових відносин у сфері 
соціального захисту найманих працівників у період неви-
конання трудових обов’язків було б актуально імплемен-
тувати у вітчизняне законодавство для всіх видів відпусток 
та внести поправки, зокрема до Закону України «Про від-
пустки». Це надало б найманим працівникам  і трудовим 
мігрантам  відчуття  захищеності  й  принадності  в  період 
захворювання незалежно від виду відпустки.

Особливо актуальним постає питання звільнення тру-
дових мігрантів у Німеччині. На відміну від вітчизняного 
законодавства,  німецьким  законодавством  дозволено 
роботодавцю  звільнити  працівника  під  час  лікарняної 
відпустки. Поряд  із  цим  існує  й  Закон Німеччини  «Про 
захист від звільнення» [17], який може бути застосовано 
в компаніях, де працює понад 10 осіб, і котрий захищає від 
так  званих  соціально  невиправданих  звільнень  вагітних 
жінок  та мам у декретній  відпустці. Неабиякого обгово-
рення набув новий схвалений законопроект у Німеччині, 
який продемонстрував, що в даній країні існує проблема 
дефіциту працівників,  і яку на даний час не можна вирі-
шити  за  рахунок  внутрішніх  резервів  держави.  Таким 
чином,  даний  законопроект  надав  нові  можливості  пра-
цівникам  країн, що  не  належать  до  Єврозони,  отримати 
легальну  роботу.  Так,  новий  підхід  політики  залучення 
трудових  мігрантів  до  Німеччини  сфокусувався  переду-
сім на кваліфікованих спеціалістах. До них висунуто дві 
основні  вимоги  –  професійна  придатність  та  володіння 
німецькою мовою. Підтвердженням профпридатності тру-
дових мігрантів буде постфактум після прибуття особою 
на  роботу  до  країни.  За  новим  законодавством  ліквідо-
вано  зайву бюрократичну формальність,  аби прискорити 
визнання  свідоцтв,  виданих  в  інших  країнах. Що  стосу-
ється рівня володіння німецькою мовою, то знання пови-
нні бути достатніми, щоб трудовий мігрант міг працювати 
за своєю спеціальністю. Наприклад, кухар може володіти 
одним набором лексики, а слюсар – іншим, але цього буде 
достатньо для виконання покладених на них обов’язків.
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Рис. 2. Обсяг відпускних доплат трудовим мігрантам та найманим працівникам до основного окладу  
в Німеччині у розрізі галузей економіки протягом 2019 року, брутто (у євро)

Джерело: побудовано автором за даними Федерального статистичного відомства Німеччини та із використанням джерела [3]
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По-друге,  саме Новий  закон Німеччини  скасував  так 
званий  «тест  ринку  праці».  Це  означає,  що,  починаючи 
з 2020 року, діють рівні умови претендентів на вакантну 
посаду  –  чи  то  громадянин  Німеччини,  чи  то  трудовий 
мігрант. До цього періоду в так званих «рідкісних профе-
сіях», а також залежно від регіональної ситуації на ринку 
праці місцеві наймані працівники – німці або ж громадяни 
Європейського Союзу – мали пріоритет під час працевла-
штування. Тобто якщо на роботу подавав резюме праців-
ник  із третьої країни, роботодавець повинен був спершу 
перевірити, що на дану посаду не існує інших кандидатів, 
що мають пріоритет.  І якщо таких претендентів не було, 
вакансія  могла  бути  запропонована  громадянину  з-поза 
меж ЄС. Хочемо підкреслити, що саме на практиці дана 
процедура чинила доволі  великий бар’єр на шляху  інте-
грації до ринку праці. А Новий міграційний закон скасу-
вав дану процедуру, що, відповідно, сприятиме інтеграції 
Німеччини у світовий простір трудових мігрантів.

По-третє, проривом трудових відносин  із мігрантами 
в  Німеччині  є  те,  що  можна  приїжджати  до  країни  на 
роботу, навіть не маючи на руках угоди з роботодавцем. 
Більш  того,  трудовим  мігрантам  дозволено  перебувати 
у країні протягом півроку, власноруч за цей час працевла-
штовуватись. Однак проживати протягом даного періоду 
їм доведеться  за власний рахунок,  адже соціальну допо-
могу уряд Німеччини за таких обставин не надаватиме.

По-четверте, розумним кроком із боку державних орга-
нів  Німеччини  було  створення  соціальних  гарантій  для 
українських трудових мігрантів. Так, на початку листопада 
2018 року міністр соціальної політики України Андрій Рева 
та посол Німеччини Ернст Райхель у Києві підписали угоду 

про соціальне забезпечення, яка передбачає, зокрема, соці-
альний захист у сфері державного пенсійного страхування 
і страхування у разі нещасного випадку [8]. Таким чином, 
дана  угода  надаватиме  можливість  уникнути  подвійного 
страхування  в  обох  країнах.  Це  можна  тлумачити  таким 
чином: на  трудових українських мігрантів,  які поїдуть на 
роботу  до  Німеччини,  розповсюджуватимуться  соціальні 
норми  німецького  законодавства.  Наприклад,  українські 
трудові мігранти матимуть можливість отримати страхові 
виплати в разі нещасного випадку, навіть якщо після нього 
повернуться  додому.  Крім  того,  дана  угода  не  оминула 
й  необмежений  переказ  пенсій  з  України  до  Німеччини, 
і  навпаки.  При  цьому  трудовий  стаж  трудових  мігрантів 
у обох країнах підсумовуватиметься.

Висновки. Таким чином, за проведеними нами дослі-
дженнями  ми  можемо  зробити  висновок,  що  трудове 
законодавство  Німеччини  стосовно  трудових  мігрантів 
набирає сприятливих обертів для працівників різних країн 
світу.  Нами  було  узагальнено  теперішні  права  та  мож-
ливості  трудових  мігрантів  у  Німеччині,  що  закріплені 
в Новому міграційному законі ФРН, а також трудове зако-
нодавство,  що  розповсюджується  на  регулювання  тру-
дових  відносин  мігрантів  і  роботодавців  у  даній  країні. 
Виділено три основні блоки, які  є  актуальними для тру-
дових  мігрантів  у  Німеччині,  зокрема:  права  мігрантів; 
національна та міжнародна законодавча база, що регулює 
питання трудової міграції у Німеччині; вимоги до найма-
них працівників-мігрантів у даній країні. Запропоновано 
імплементувати досвід Німеччини до законодавства Укра-
їни  стосовно  виключення  із  тривалості  відпустки,  неза-
лежно від її виду, тривалість лікарняного періоду. 
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РОЛЬ ОСОБЛИВИХ ТА ОКРЕМИХ ДУМОК  
У ПРАКТИЦІ МІЖНАРОДНОГО СУДУ ООН

THE ROLE OF DISSENTING AND SEPARATE OPINIONS  
IN THE PRACTICE OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

Прогонна О.О.,
студентка міжнародно-правового факультету

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

У статті проаналізовано роль особливих та окремих думок у практиці Міжнародного суду ООН. Особливі думки в міжнародному пра-
восудді є суперечливим явищем, викликають неоднозначні оцінки й мають як прихильників, так і не менш переконаних критиків. Зверне-
но увагу на історичний огляд включення права на особливі думки до Статуту МС ООН. Подане дослідження визначає основні напрямки 
дискусії в академічній спільноті та серед суддів Міжнародного суду щодо місця особливих та окремих думок у його практиці. На підтримку 
можливості викладу особливих та окремих думок висловлюються такі аргументи: вони впливають на розвиток теорії права, можуть бути 
враховані у процесі кодифікації чи у прогресивному розвитку міжнародного права, сприяють більш відповідальному прийняттю рішення 
більшістю. Розглянуто основні поняття, види та проблему обмеження сфери особливих думок. Хоча ще не досягнуто консенсусу в науко-
вій спільноті щодо причин появи інституту особливих та окремих думок, їхнього змісту та стилю, однак неможливо заперечити його вплив 
на рішення Суду та сам Суд як орган. У науковій літературі пропонуються три шляхи вирішення такої проблеми. Типовою є пропозиція 
скасування особливих та окремих думок у практиці суду та встановлення анонімного голосування. Інша ідея полягає в забороні публіка-
цій таких думок. Остання пропозиція підтримує чинну систему з підвищеним рівнем транспарентності процесу обговорення.

Визначено співвідношення між опублікуванням окремих та особливих думок та можливим зниженням авторитету Суду.
На думку автора, необхідно розрізняти прямий та опосередкований вплив окремих й особливих думок на прогресивний розвиток між-

народного права. Прямий внесок окремих та особливих думок обмежується застосовуваними джерелами міжнародного права відповідно 
до положень Статуту. Окремі та особливі думки опосередковано вносять вагомий внесок у розвиток міжнародного права завдяки тому, 
що такі думки надаються після першого читання – і тому під час обговорення впливають на рішення більшості.

Запропоновано можливі рішення щодо врегулювання особливих та окремих думок в основних документах Міжнародного суду.
Ключові слова: Міжнародний суд ООН, особливі думки, окремі думки, сфера особливих думок, прогресивний розвиток міжнарод-

ного права.

The article analyses the role of dissenting and separate opinions in the practice of International Court of Justice. International Court of Justice, 
which is composed of judges from different legal system has created its unique practice in respect to individual opinions. Although the system 
of individual opinions has been implemented in the Statute of International Court of Justice almost a century ago it still seems to be unsettled. 
The attention is paid to the historical overview of how the right to deliver individual opinion was included in the Statute of the Court. The present 
research briefly defines the directions of the existing discussions in academic community and amongst the judges of International Court of Justice 
about the place of the system of individual opinions in the practice of the Court. The main terms, types of individual opinions and the problem of 
limitation of scope of individual opinions are examined. Although, there is still no consensus amongst members of the scientific and professional 
legal community on the reasons for the emergence of individual opinions, their content and style, there is a general understanding that it is 
impossible to deny a certain influence of individual opinions both on the judgments of the Court and on the Court as a body. The correlation 
between the publication of individual opinions and possible diminishment of the authority of the Court is determined.

In author’s opinion the distinguished line should be drawn between the direct and indirect impact of individual opinions on progressive 
development of international law. The direct contribution of individual opinions on the development of international law is limited to the applicable 
sources of international law by provisions of the Statute. The individual opinions indirectly provide a significant contribution to the development of 
international law due to the fact that arguments of individual opinions are discussed during the Court’s deliberations and influence on the decision 
of the majority.

The possible solutions proposed of how the existence of individual opinions should be regulated in the basic documents of international court 
of justice.

Key words: International Court of Justice, dissenting opinions, separate opinions, scope of individual opinion, progressive development of 
international law.

Постановка проблеми. Континентальна та англосак-
сонська правові системи мають різні підходи до вислов-
лення  незгоди  суддями.  Інститут  особливих  та  окремих 
думок  є  поширеним  правовим  явищем  та  використову-
ється  з  різним  ступенем  інтенсивності  залежно  від  кон-
кретного міжнародного суду, трибуналу чи арбітражу.

Міжнародний суд ООН як колегіальний судовий орган, 
що забезпечує представництво головних форм цивілізації 
та  основних  правових  систем  світу,  створив  власну  уні-
кальну  практику  щодо  викладу  особливих  та  окремих 
думок суддів. Важко не погодитись із думкою А.С. Іспо-
лінова про те, що особливі думки в міжнародному право-
судді «є суперечливим явищем, викликають неоднозначні 
оцінки й мають як прихильників, так і не менш перекона-
них критиків» [1, с. 226].

На підтримку можливості викладу особливих та окре-
мих думок висловлюються такі аргументи: вони вплива-
ють на розвиток теорії права, можуть бути враховані під 
час кодифікації чи прогресивному розвитку міжнародного 
права, сприяють відповідальному прийняттю рішень біль-

шістю.  Опоненти  звертають  увагу  на  проблему  занадто 
активного використання такого права, що може знижувати 
авторитет консультативних висновків, судових рішень чи 
авторитет  самого  суду,  ставлячи  під  загрозу  принципи 
колегіальності та конфіденційності.

У науковій літературі пропонують три шляхи вирішення 
такої проблеми. Типовою є пропозиція скасування особливих 
та окремих думок у практиці суду та встановлення анонімного 
голосування.  Інша  ідея полягає в  забороні публікацій  таких 
думок. Остання пропозиція підтримує чинну систему з підви-
щеним рівнем транспарентності процесу обговорення.

Стан опрацювання. Враховуючи дискусійний харак-
тер окремих  та  особливих  думок,  різні  аспекти  пробле-
матики  цього  інституту  висвітлюються  у  працях  бага-
тьох  авторитетних  учених,  зокрема,  О.А.  Кропивкіної, 
А.С. Ісполінова, А.С. Cмбатян, П. Ултургашева тощо.

Метою статті є визначення ролі особливих та окремих 
думок у практиці Міжнародного суду ООН, їх впливу на 
авторитет рішення Суду та авторитет самого Суду, їх зна-
чення для прогресивного розвитку міжнародного права.
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Виклад основного матеріалу. Поява  в  Статуті  МС 
ООН  і,  відповідно,  в  установчих  документах  багатьох 
інших  органів  міжнародного  правосуддя  можливості 
викладу  особливих  та  окремих  думок  пов’язана  з  ім’ям 
видатного  італійського юриста, а  згодом судді Постійної 
палати міжнародного правосуддя (далі – ППМП) при Лізі 
Націй Д. Анцилотті.

Саме завдяки йому в Регламент ППМП від 24 березня 
1922 р. було внесено положення про можливість прикрі-
плення  до  рішення  особливої  думки  суддів,  «якщо  вони 
[судді] того побажають».

Варто  зазначити,  що  початковий  проєкт  Статуту 
Постійної палати міжнародного правосуддя, розроблений 
Комітетом Юристів, спочатку не передбачав право суддів 
на  особливі  чи  окремі  думки.  Члени  Комітету  юристів 
вважали, що таке право буде неминуче використовуватися 
суддями  із  країни-відповідача  для  захисту  національних 
інтересів своїх країн. Барон Декамп, член цього Комітету, 
описував ризик особливих думок як таких, що призведуть 
де-факто до роздвоєння рішення суду [1, с. 220].

З іншого боку, широко відомі слова одного із класиків 
міжнародного права Г. Лаутерпахта, судді Міжнародного 
суду ООН в 1955–1960 рр., про те, що положення Статуту 
МС ООН щодо права  суддів на  особливу думку  сприят-
ливо впливають на розвиток міжнародного права й авто-
ритет міжнародної юстиції.

Так, ст. 57 Статуту МС ООН передбачає, якщо рішення 
в  цілому  або  в  частині  не  виражає  одноголосної  думки 
суддів,  то  кожен  суддя  має  право  надати  окрему  думку 
(separate  opinion)  [2].  Шляхом  буквальної  інтерпретації 
ст. 57 Статуту, можна дійти висновку, що Статут дозволяє 
виклад думок незгоди лише у формі окремої думки. Однак 
у ст. 95 Регламенту МС ООН зазначено, що кожен із суддів 
може, якщо побажає, додати до рішення виклад своєї інди-
відуальної  думки  (individual  opinion)  як  за  незгоди  (dis-
sent), так і за згоди з думкою більшості; суддя, який бажає 
зафіксувати свою згоду або незгоду без указівки мотивів, 
може зробити це у формі декларації (declaration) [3].

Простий аналіз цих положень указує, що основні доку-
менти  Міжнародного  суду  ООН  не  розрізняють  окремі 
думки (separate opinion) та думки незгоди (dissenting opin-
ion).  А  втім,  таке  розмежування  з’являється  в  Резолюції 
щодо внутрішньої судової практики Суду 1976 р. (Resolu-
tion concerning the internal judicial practice of the Court), яка 
у ст. 7 передбачає, що судді, які хочуть висловити окремі 
(separate opinion)думки чи думки незгоди  (dissenting opin-
ion),  надають  їх  текст  Суду  після  завершення  першого 
читання  та  у  встановлений  Судом  строк  [4].  Крім  того, 
щорічник Суду (Yearbook of the Court), який інформує про 
діяльність, організацію, управління Судом, у розділі, який 
описує  рішення,  містить  положення,  згідно  з  яким  будь-
який  суддя  має  право  надати  окрему  (separate  opinion) 
думку,  думку  незгоди  (dissenting  opinion)  або  декларацію 
(declaration), яка фіксує його позицію, не вказуючи причин.

Питання  щодо  класифікації  суддівських  думок  було 
уточнено Міжнародним  судом  таким  чином:  «Суд  вирі-
шив, що думка судді, не згодного з рішенням або консуль-
таційним висновком, має іменуватися “dissenting opinion”; 
а “separate opinion”, викладена Суддею у підтримку пози-
ції більшості, має іменуватися “individual opinion”.

Як зазначається в науковій літературі, наявність понять 
“individual opinion”, “separate opinion” та “dissenting opin-
ion” призвело до термінологічної плутанини. Багато нарі-
кань у цьому покладається на сам Суд, оскільки його Регла-
мент та Резолюція щодо внутрішньої судової практики не 
використовують однакові  зі Статутом МС ООН терміни. 
Суд  намагався  впорядкувати  це  питання,  прийнявши 
у травні 1948 р. Резолюцію, де визначалися терміни “dis-
senting  opinion”  та  “individual  opinion”,  але  не  “separate 
opinion”. Судова практика ігнорувала частину цього акту, 
а суддів, які підтримують більшість, в англійській версії 

називають “separate opinion”. Однак у французькій версії 
такі думки постійно називали “opinion individuelle” [5].

Таким  чином,  особлива  думка  (“dissenting  opinion”) 
заявляється і прикладається до тексту рішення тоді, коли 
суддя з тих чи інших причин не згоден із винесеним рішен-
ням  суду  (консультативним  висновком).  Окрема  думка 
заявляється і прикладається тоді, коли суддя в цілому зго-
ден із рішенням суду (консультативним висновком), але не 
згоден із мотивуванням.

Необхідно  погодитися  з  позицією  А.С.  Смбатян, 
що  запропонована  класифікація  Суду  особливих  думок 
є дещо умовною, адже будь-яка думка, незалежно від того, 
чи викладена в ній незгода з висновками Суду чи з аргу-
ментацією, завжди містить критику, нехай навіть у завуа-
льованій формі [6, c. 92].

Право  судді  на  особливу  та  окрему  думку,  а  також 
принцип доступності текстів закріплені у статутах та пра-
вилах процедури міжнародних судів. У МС ООН  інфор-
мація  про  розподіл  голосів,  особливі  та  окремі  думки 
є загальнодоступною. Однак треба зазначити, що Статут 
МС  ООН  не  містить  положень  про  відкритий  розподіл 
голосів, указуючи на те, що рішення приймається «біль-
шістю». Відкритість інформації про співвідношення голо-
сів суддів є своєрідним правовим звичаєм [7].

Як  уже  було  зазначено,  у  Статуті  та  Регламенті  МС 
ООН  немає  юридичного  визначення  понять  “separate 
opinion”  та  “dissenting  opinion”.  Відсутність  дефініції, 
яка могла б визначити межі застосування цього інституту 
міжнародного  права,  залишає  можливість  для  широкого 
тлумачення ст. 57 Статуту. Практика Міжнародного суду 
свідчить, що судді, які висловлюють незгоду, використо-
вують концепцію, подібну до концепції «компетенція-ком-
петенція» (“competence-competence”) для визначення межі 
свободи вираження поглядів, у тому сенсі, що вони вважа-
ються компетентними визначати межі та сферу думок, які 
прикладаються до рішення суду. Відповідно, кожен суддя 
вирішує  особисто,  чи  він  перетинає  межу  допустимості 
поглядів, зазначених в особливій чи окремій думці.

Таким чином, у зв’язку з рішенням та окремими й осо-
бливими думками про рішення у  справі Південно-Захід-
ної Африки (Ефіопія та Ліберія проти Південної Африки) 
1966 p., були розвинуті дві відмінні теорії всередині Суду. 
Ліберальна  теорія  передбачає,  що  права,  надані  суддям 
ст.  57 Статуту Суду,  не  обмежуються;  отже,  судді,  котрі 
не погоджуються, мають повну свободу вираження погля-
дів і не обмежуються питаннями, зазначеними в рішенні. 
Інша теорія має обмежувальний характер, і її мета – зву-
зити сферу застосування окремих та особливих думок, які 
можуть бути викладені лише в рамках рішення Суду.

Щодо  дослідження  змісту  особливих  та  окремих 
думок, то А. Редферн виділяє три категорії:

1)  «хороші»,  до  яких  він  відносить  думки  короткі, 
ввічливі і стримані, які висловлюють причини, а не емоції;

2)  «погані»  –  якщо  в  такій  думці  стверджується, 
що  більшість  фундаментально  помилилася,  виносячи 
рішення;

3)  думки  «неприємні»,  в  яких  незгодний  суддя  зви-
нувачує  більшість  у  неправильній  поведінці.  Учений 
зазначає, що тільки «хороші» думки можуть бути визнані 
допустимими в міжнародному процесі [1, с. 223].

Варто  звернути  увагу  на  питання  правової  природи 
особливих  та  окремих  думок.  Так,  позиції  вчених щодо 
включення  особливих  та  окремих  думок  до  загальної 
категорії  «рішень» Міжнародного  суду ООН піддаються 
досить обґрунтованій критиці. Деякі автори наголошують 
на практичній цінності (але не юридичній силі) аргумен-
тованих особливих думок суддів порівняно  з рішеннями 
самого суду хоча б тому, що особливі думки, які приклада-
ються до відповідного рішення, є невід’ємною частиною 
останнього [6, с. 92]. Як зазначає А. Пеле, «особливі думки 
суддів більше подібні саме до доктринальних поглядів, ніж 
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до рішень суду; вони належать до «вчень найбільш висо-
кокваліфікованих  спеціалістів  публічного  права  різних 
націй», згаданих у ст. 38 Статуту Суду». Можна припус-
тити, що вони є винятково авторитетними не лише через 
видатний статус суддів, але також – і навіть більше – тому, 
що судді дійшли до своєї позиції після подвійної змагаль-
ної дискусії (між Сторонами та всередині Суду зі своїми 
колегами (чи проти них) [8, c. 10].

Актуальним є розгляд дискусійних аспектів ролі осо-
бливих та окремих поглядів у МС ООН. Зазвичай на захист 
цього  інституту  наводиться  кілька  аргументів.  З  одного 
боку,  стверджується,  що  можливість  викладу  “dissent-
ing  opinion”,  “separate  opinion”  та  “declaration”  як  щодо 
рішень,  так  і  щодо  консультативних  висновків  є  однією 
з  гарантій  незалежності  судді.  З  іншого  боку,  говорячи 
про  незалежність  суддів,  ми  маємо  на  увазі  насамперед 
їх незалежність від сторін спору або держав, які  їх при-
значили.  Якщо  йдеться  про  незалежність  від  більшості 
складу  суду,  то  в  цьому  разі  право  судді  на  вираження 
незгоди має обмеження у вигляді принципу колегіальності 
та конфіденційності обговорення [1, с. 222].

Можливість  викладу  й  подальшого  опублікування  осо-
бливих та окремих думок значно підвищує ймовірність того, 
що рішення буде винесено на підставі юридичних аргумен-
тів, знижуючи тим самим вплив політичних чинників.

Право викладу своєї незгоди суддею із самим рішенням 
або його аргументацією відкидає можливість критики між-
народних судів щодо «механічного» здійсненні правосуддя 
й  одночасно  забезпечує  те, що  голос  кожного  судді,  який 
повністю або частково не погоджується з думкою більшості, 
буде почутий [6, с. 91]. Процес прийняття МС ООН рішення 
є узгодженим та скоординованим процесом, у якому акцен-
тується  на  його  колективному  характері.  Відповідно  до 
цього  підходу,  судді,  які  заявляють  окремі  або  особливі 
думки,  продовжують  повною  мірою  брати  участь  в  обго-
вореннях  і  впливати  на  зміст  рішень  Суду  таким  чином, 
щоб воно всіма сторонами було рішенням Суду в цілому як 
складу  суддів,  який  забезпечує  представництво  головних 
форм цивілізації та основних правових систем світу.

Захисник активної ролі суддів під час здійсненні між-
народного  правосуддя  Х.  Лаутерпахт  стверджував,  що 
особливі  та  окремі  думки  є  «гарантіями  індивідуальної 
відповідальності  суддів  і  непідкупності  суду  як  інсти-
туту»,  унеможливлюють  «будь-які  звинувачення  щодо 
голосування  за  угодою»  й  піднімають  «рішення  суду  на 
рівень  безсумнівної  сили  правових  підстав  і  правової 
аргументації».

Так само надзвичайно важливо, щоб “dissenting opin-
ion” або “separate opinion”, навіть належним чином аргу-
ментовані,  не  були  альтернативою  прийнятому  Судом 
рішенню.  Суддя Мослер  у  справі  Про  континентальний 
шельф 1985 р. підкреслив, що «законною метою особли-
вої думки судді, який представляє меншість, є не надання 
альтернативного рішення,  а пояснення  того,  чому він не 
може  підтримувати  аргументи  та  висновки,  викладені 
в ньому».

Крім цього, прихильники наявності інституту особли-
вих та окремих думок вважають, що за його відсутності 
важко уявити прогресивний розвиток міжнародного права.

На противагу цьому, деякі авторитетні вчені, які дослі-
джували практику Постійної палати міжнародного право-
суддя і МС ООН, вважають, що, незважаючи на виняткові 
випадки, більшість особливих та окремих думок – це упе-
реджені заяви, а не цінний вклад у міжнародне право.

Значні  сумніви  в  дослідників  викликають  особливі 
думки  суддів  ad  hoc,  призначених  державами,  в  тому 
разі, якщо під час розгляду спорів в МС ООН за їх участі 
у складі Суду немає судді з цієї держави. Е. Хамбро дій-
шов  висновку, що  в  9  з  10  випадків  такі  судді  де-факто 
захищають  інтереси держав, які  їх призначили, подаючи 
в разі програшу особливі думки [1, с. 222].

Таким чином, можливість викладу особливих та окре-
мих  думок  варто  розглядати  як  демократичний  спосіб 
вираження  поглядів,  які  розходяться  з  поглядами  біль-
шості. Водночас важливо підкреслити, що такі думки не 
повинні бути лише критикою рішення суду як такого, так 
само як і не повинні відображати емоцій, а мають містити 
тільки  аргументовані  позиції.  Якщо  ж  особлива  думка 
є надто експресивною та містить тільки критику прийня-
того судом рішення без власних аргументів, то це є  зло-
вживанням правом викладу такої думки.

Важливим  аспектом  висвітлюваної  проблематики 
є  вплив  особливих  та  окремих  думок  суддів  на  автори-
тет рішення Суду та авторитет самого Суду. Оголошення 
рішення без особливої чи окремої думки суддів, які вхо-
дили до відповідного складу суду, означало би створення 
уявлення про  одноголосне прийняття  рішення,  а  поготів 
у таких ілюзіях навряд чи є необхідність, навпаки – вони 
здатні  завдати  шкоди  авторитету  органу  міжнародного 
правосуддя,  створюючи  враження  навмисного  введення 
в оману, причому як сторін спору, так і міжнародної спіль-
ноти [9, c. 78].

Крім цього, практика міжнародних судів показує, що 
рішення, прийняте мінімальною більшістю з розгорну-
тими й переконливими особливими думками, неминуче 
втрачає  авторитет у  сприйнятті цього рішення  та його 
легітимності  державами  та  їхніми  національними 
судами.

Дійсно, у практиці МС ООН є випадки, коли кожен із 
суддів  виклав  “dissenting  opinion”,  “separate  opinion”  або 
“declaration”.  Наприклад,  у  процесі  реалізації  своєї  кон-
сультативної юрисдикції під час винесення Консультатив-
ного висновку щодо законності погрози ядерною зброєю 
або  її  застосуванням  1996  р.  кожен  суддя  додав  свою 
особливу  чи  окрему  думку  або  декларацію.  Генеральна 
Асамблея шляхом  реалізації  повноважень  відповідно  до 
ст. 96 Статуту ООН звернулась із запитом до МС ООН із 
таким питанням: «Чи погроза ядерною зброєю чи її засто-
суванням у деяких випадках дозволена згідно з міжнарод-
ним правом?». Голоси суддів були розділені порівну, тому 
вирішальний голос мав Голова МС ООН.

Так,  Суддя  Ода  у  своїй  особливій  думці  до  цього 
рішення  зазначив,  що  «висновки,  зроблені  Судом,  не 
є реальною відповіддю на запит, тому є побоювання, що 
цей  результат  може  призвести  до  зниження  його  авто-
ритету».  Однак,  на  думку  судді,  реальна  причина,  чому 
рішення Суду може втратити свій авторитет не в кількості 
особливих думок, а в тому, що Суд мав відхилити запит, 
адже його характер є скоріше «академічним чи інтелекту-
альним», й у вирішенні справи не було практичної необ-
хідності. Таким чином, можна припустити, що кількість 
особливих й окремих думок у певних випадках може бути 
лише наслідком наявності  інших проблем у роботі Суду, 
а такі думки виступають індикатором цього. Хоча й необ-
хідно  зазначити,  що  вищенаведена  ситуація  є  скоріше 
винятковою.

Вважається,  що  основним  мотивом  викладу  особли-
вої  чи  окремої  думки  суддею  є  його  внутрішнє  переко-
нання  –  професійна  незгода  з  думкою  більшості  (щодо 
висновку  чи  аргументації),  впевненість  у  тому, що  його 
думка має право на існування й повинна бути доведена до 
відома всіх зацікавлених осіб. Саме тому особливі думки 
не послаблюють авторитет органу правосуддя й не мають 
розглядатися як неповага до суду.

А.С. Смбатян порівнює особливі думки з «лакмусовим 
папірцем»,  який  виявляє  дефекти  рішення,  адже  жоден 
формальний атрибут судової влади не може їх приховати. 
Навіть абсолютна більшість голосів не може завуалювати 
очевидну  непереконливість  аргументації  суду.  Автори-
тет  будь-якого  органу  правосуддя,  і  зокрема  МС  ООН, 
Ґрунтується  не  на  формальній  владі  й  не  на  зовнішній 
атрибутиці.  Авторитет  міжнародного  органу  правосуддя  
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базується  як  на  переконливості  прийнятого  рішення, 
так  і  на  аргументованості  особливих  думок  членів  суду 
[6, c. 102].

Ще  одним  дискусійним  питанням  у  науковій  літера-
турі  є  значення особливих  та  окремих думок  суддів МС 
ООН для прогресивного розвитку міжнародного права.

Міжнародне  право,  як  і  право  в  цілому,  безперервно 
розвивається,  тому  рішення  Міжнародного  суду  ООН 
як  одного  з  основних  органів міжнародного правосуддя, 
незважаючи на  відсутність  ієрархії  в  цій  системі, мають 
суттєве  значення.  Важливу  роль  у  цьому  відіграють 
його інститути, одним із яких є саме інститут особливих 
та окремих думок.

Однак, відповідно до ст. 59 Статуту МС ООН, рішення 
Суду  є  обов’язковим лише для  сторін,  які  беруть  участь 
у  справі  [2].  Ст.  38  Статуту МС ООН  також  не  наділяє 
судові рішення якістю повноцінного джерела права,  від-
водячи  їм  допоміжне,  другорядне  значення.  Крім  цього, 
МС ООН своїми рішеннями не створює норм міжнарод-
ного права, а лише їх застосовує. Відсутність прецедент-
ного значення рішень Міжнародного суду впливає на мож-
ливість  визначення,  чи дійсно особливі  та окремі думки 
прямо  сприяють  розвитку  міжнародного  права.  Як  уже 
зазначалось раніше,  за правовою природою вони більше 
схожі саме на доктринальні погляди.

Хоча є приклади того, як особливі думки суддів здій-
снювали прямий вплив на розвиток міжнародного права. 
Наприклад,  думка  судді  Аммоуна  (Ammoun)  у  справі 
Намібії щодо статусу Загальної декларації прав людини, 
особливо  в  частині  положень,  котрі  стосуються  расової 
дискримінації,  й  думка  судді  Вірамантрі  (Weeramantry) 
щодо права на розвиток, додана ним до рішення у справі 
Габчиково – Надьмарош [6, c. 101].

Як свідчить практика МС ООН, в особливих та окре-
мих  думках  часто  відображаються  аспекти  права,  які  не 
знайшли належного висвітлення в самому рішенні. У них 
аналізуються теоретичні питання, які допомагають глибше 
зрозуміти юридичну природу проблемних питань справи 
і, що більш важливо, формують ширше уявлення про бага-
товаріантність досягнення поставленої перед судом мети.

Критично  аналізуючи  рішення,  сформульовані  біль-
шістю  суддів,  особливі  думки  можуть  бути  стимулом 
переосмислення  змісту  правових  норм,  а  їх  наявність 
може  свідчити  про  всебічний  та  об’єктивний  розгляд 
спору, який зі свого боку стимулює подальший розвиток 
міжнародного права.

У цьому аспекті важливо наголосити на значенні осо-
бистості судді, яка визначається не лише його діяльністю 
у складі Суду як колегіального судового органу, але й інди-

відуальним внеском, котрий здійснюється кожним суддею 
у справу розвитку міжнародного права і зміцнення прин-
ципів міжнародного правосуддя.

Висновки. Підсумовуючи  все  вищезазначене,  можна 
дійти висновку, що, незважаючи на появу  інституту осо-
бливих та окремих думок у Статуті Постійної палати між-
народного правосуддя (правонаступником якої став Між-
народний Суд ООН) майже століття назад, питання його 
доцільності та впливу залишається все ще дискусійним.

В основних документах МС ООН наявна певна термі-
нологічна невідповідність: Статут та Регламент МС ООН 
не  вирізняють  “separate  opinion”  та  “dissenting  opinion”, 
хоча  вони й містять різний  зміст. Саме  тому визначення 
понять «окремих думок» та «особливих думок» має бути 
включено  до  Регламенту  Суду.  Потребує  врегулювання 
сфера вираження “separate opinion” та “dissenting opinion” 
із метою не допущення подальших спекуляцій щодо того, 
як зміст таких думок може знизити авторитет Суду.

Отже,  особливі  та  окремі  думки можуть  бути  «хоро-
шими»,  «поганими»  чи  «неприємними»;  стриманими, 
аргументованими  і  професійними,  а  інколи  емоційними 
та досить упередженими. У них може викладатись влас-
ний підхід судді до правової проблеми, вирішеної судом, 
а можуть виходити за межі рішення й містити погляди не 
лише на розвиток права, але й на більш глобальні проб-
леми, які безпосередньо не стосуються справи.

Особливі та окремі думки збагачують право, констату-
ють його безперервний, адекватний викликам часу розви-
ток, можуть бути джерелом формування доктрини, здатної 
вплинути на судову практику. Вони дозволяють створити 
достовірну  картину  стану  права,  допомагають  глибше 
зрозуміти рішення суду, адже інколи в них розкриваються 
деякі аспекти спору, які не були відображені в рішенні або 
не були висвітлені достатньо повно. Також варто наголо-
сити,  що  позитивний  вплив  на  авторитет  рішення  Суду 
та авторитет самого Суду можуть здійснити лише «хороші 
думки», які викладені конструктивно та аргументовано.

Що стосується впливу цього  інституту на прогресив-
ний  розвиток  міжнародного  права,  то  можна  провести 
лінію між прямим та непрямим впливом. Прямий вплив 
особливих  та  окремих  думок  обмежений  джерелами 
міжнародного  права,  відповідно  до  Статуту  МС  ООН, 
та зв’язаністю рішення лише для сторін спору. Непрямий 
вплив  може  полягати  в  тому,  що  такі  думки  надаються 
після першого читання – й тому під час обговорення впли-
вають на рішення більшості.

Отже, неоднозначність ролі особливих та окремих думок 
у практиці МС ООН надає низку невирішених питань, які 
можуть бути висвітлені в подальших дослідженнях.
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У статті проаналізовано теоретичні здобутки та практику Європейського Суду з Прав Людини (ЄСПЛ) щодо заборони дискримінації. 
Виокремлені питання, визначення та інтерпретації статті 14 ЄКПЛ в умовах глобалізації та зростання права приватної особи у міжна-
родному праві. Проаналізовані відмінності тлумачення статті 14 Європейської Конвенції в англійській та французькій інтерпретаціях. 
Розглянуті основні праці вітчизняних та зарубіжних науковців щодо цієї проблематики. Викладені окремі концепції розуміння правової 
природи та духу статті 14 Європейської Конвенції з прав людини. Виокремлені історичні концепції заборони дискримінації як чіткої лінії 
прецедентного права. Наведені основні проблеми пояснення заборони дискримінації в практиці Європейського суду з прав людини. 
Проаналізовані унікальні особливості та теоретичні положення окремих підходів до тлумачення статті 14 Європейської Конвенції з прав 
людини. Досліджена можливість впровадження в майбутньому єдиної позиції суду щодо цього питання. Розкрито недоліки цієї статті, а 
також проаналізовано суперечливі позиції Європейського Суду з Прав Людини щодо трактування дискримінації. Проаналізовані поло-
ження посібника з європейського законодавства про недискримінацію, виданого спільно Радою Європи, ЄСПЛ та Агентством Європей-
ського Союзу з фундаментальних прав людини у 2018 році. Проаналізований процес формування та прийняття Протоколу № 12 до 
Конвенції, який 04.11.2000 р. Комітетом міністрів Ради Європи був відкритий до підписання (ратифікований Україною Законом від 
09.02.2006 р.) Охарактеризовано допоміжний характер статті 14 Європейської Конвенції з прав Людини в контексті доповнення до 
інших гарантованих прав. Досліджені певні проблеми щодо прозорості та правової визначеності в контексті недискримінації. Наведена 
думка про необхідність створення єдиного посібника, у якому чітко буде визначено, що вважається «іншим статусом» та обставинами, 
що належить до кола захисту статті 14 Конвенції.

Ключові слова: дискримінація, Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод, Європейський Суд з Прав Людини, 
розрізнення, інший статус. 

The article analyzes the theoretical achievements and practice of the European Court of Human Rights (ECHR) regarding the prohibition 
of discrimination. Issues, definitions and interpretations of Article 14 of the ECHR in the context of globalization and the growth of private law 
in international law are highlighted. The differences in the interpretation of Article 14 of the European Convention in the English and French 
interpretations are analyzed. The main works of domestic and foreign scientists on the subject of this issue are considered. Separate concepts 
of understanding the legal nature and spirit of Article 14 of the European Convention on Human Rights are set forth. Historical concepts of 
the prohibition of discrimination as a clear line of case law are highlighted. The main problems of explaining the prohibition of discrimination 
in the practice of the European Court of Human Rights are given. The unique features and theoretical provisions of individual approaches to 
the interpretation of Article 14 of the European Convention on Human Rights are analyzed. The possibility of introducing in the future a unified 
position of the Court on this issue has been investigated. The shortcomings of this article are revealed, as well as the conflicting positions of the 
European Court of Human Rights regarding the interpretation of discrimination are analyzed. The provisions of the manual on European non-
discrimination legislation, jointly issued by the Council of Europe, the ECHR and the European Union Agency for Fundamental Human Rights in 
2018, are analyzed. The process of formation and adoption of Protocol No. 12 to the Convention, 04.11.2000, was analyzed. The Committee of 
Ministers of the Council of Europe was opened for signature (ratified by Ukraine by the Law of 09.02.2006 ..). The subsidiary nature of Article 14 of 
the European Convention on Human Rights is described in the context of the complement to other guaranteed rights. Certain problems of 
transparency and legal certainty in the context of non-discrimination are investigated. The idea is given of the need to create a single textbook 
which will consist clearly definition what “different status” is and circumstances that relate to the protection chain of Article 14 of the Convention.

Key words: discrimination, European Convention on Human Rights, European Court of Human Rights, differences, different status.

Постановка проблеми. В статті  аналізуються теоре-
тичні  здобутки  та  практика  Європейського  Суду  з  Прав 
Людини (ЄСПЛ) щодо заборони дискримінації. Особлива 
увага приділена суперечностям у рішеннях Суду та про-
блемам, якими вони спричинені.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Стаття 
ґрунтується на дослідженнях визначення поняття дискри-
мінації  як  вітчизняних,  так  і  зарубіжних  вчених.  Цьому 
питанню присвятили свої праці О. Васильченко, Д. Гудима, 
С.  Погребняк,  О.  Панкович,  С.  Рабінович,  О.  Уварова, 
С.  Шевчук,  Яннеке  Герардс  та  інші.  Здійснений  аналіз 
рішень ЄСПЛ щодо порушення права на недискримінацію. 

Невирішені раніше проблеми. У працях багатьох вче-
них питання визначення та інтерпретації статті 14 ЄКПЛ 
розглядалося досить детально, однак і досі не були дослі-
джені  і  розглянуті  розбіжності  її  тлумачення  у  практиці 
Європейського Суду. Вважаємо, що в умовах глобалізації 
та зростання права приватної особи у міжнародному праві 
це дослідження є необхідним для усунення проблем, що 

виникають на практиці, з метою ефективного захисту прав 
і свобод громадян.

Метою статті є аналіз рішень ЄСПЛ щодо дискримі-
нації, визначення основних шляхів її трактування Судом, 
а також надання пропозицій щодо усунення розбіжностей.

Виклад основного матеріалу.  У  статті  14  Конвен-
ції  про  захист  прав  людини  та  основоположних  свобод 
1950 року визначено, що користування правами  і  свобо-
дами, які визнані даною Конвенцією, має бути забезпечене 
без  дискримінації. ЄКПЛ визначає  невичерпний  перелік 
ознак, за якими така дискримінація може здійснюватися: 
стать, раса, колір шкіри, мова, релігія, політичні  та  інші 
переконання тощо. Вважаємо, що укладачі Конвенції кон-
кретно зазначили певні ознаки у тексті через те, що саме 
на цих підставах найчастіше виникають дискримінаційні 
конфлікти у суспільстві. Проте практика ЄСПЛ є значно 
ширшою, а тому Суд часто вирішує, чи є дискримінацією 
різне  ставлення до  людей,  на підставі,  наприклад, місця 
проживання чи військового звання.
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В офіційних  текстах Конвенції  англійською  та фран-
цузькою мовами стаття 14 може тлумачитися по-різному. 
Зокрема, в англійській версії зазначено, що забороняється 
дискримінація,  що  базується  на  “other  status”  (іншому 
статусі),  тоді  як  французькою  це  звучить  як  “toute  autre 
situation”  (будь-яка  інша  ситуація).  Навіть  більше,  це 
положення передбачає, що права, викладені в Конвенції, 
повинні бути забезпечені без дискримінації “on any ground 
such as…” (на будь-якій підставі як-от). Зважаючи на це, 
рішення ЄСПЛ базуються на двох основних напрямах. 

У  справі  Engel  and  others  v.Netherlands  Суд  визнав, 
що  «“distinction”  (відмінність,  ставлення,  розрізнення) 
на  основі  військового  звання  (рангу)  може  суперечити 
статті 14 ЄКПЛ. Перелік, викладений у цьому положенні, 
є  ілюстративним та невичерпним, про що свідчать слова 
any ground such as (французькою “notamment”). Крім того, 
слово “status” (франц. “situation”) є досить широким, щоб 
включати ранг» [1].

Однак  є  й  інша  думка  Суду,  паралельна  попередній. 
Згідно з цією думкою ЄСПЛ більш важливим у положенні 
статті  14  є  слово  “other  status”,  а  не  «будь-яка  ситуація». 
Така думка передбачає певні обмеження, і це яскраво відо-
бражено  у  рішенні  Kjeldsen,  Busk  Madsen  and  Pedersen 
v.Denmark.  Суд  постановив,  що  різниця  у  ставленні  [до 
особи] повинна базуватися на особистісній характеристиці, 
якою  особи  або  групи  відрізняються  одна  від  одної  [2]. 
Таким чином, лише дискримінація  за особистісними осо-
бливостями особи, як вродженими (стать, раса, колір шкіри 
та  інші),  так  і  набутими  (політичні  та  інші  переконання 
тощо), входить до сфери захисту статті 14 Конвенції.

Важливим є те, що обидві позиції не заміняють одна 
одну,  а  продовжують  співіснувати  у  рішеннях  ЄСПЛ, 
що  призводить  до  неоднозначності  судової  практики. 
У  2010  році  у  справі  Carson  and  others  v.  The  United 
Kingdom, відповідно до якої заявники скаржилися на те, що 
у пенсіонерів, які проживають на території Великобрита-
нії, пенсії щороку підвищувалися, а у тих, хто проживає за 
її межами, залишалися фіксованими, Суд визнав і зазначив 
у своїй позиції, що існує два підходи до визначення підстав 
для дискримінації і відніс місце проживання особи до осо-
бистого статусу [3]. Таким чином, ЄСПЛ лише констату-
вав таку розбіжність, однак і надалі продовжив виносити 
різні рішення щодо цього питання. Зокрема, у 2010 році 
у справі Clift v. United Kingdom, яка стосувалася розбіж-
ностей у процедурі звільнення ув’язнених, які відбували 
покарання строком менше п’ятнадцяти років, та особами, 
які відбували покарання строком на п’ятнадцять і більше 
років,  на  думку  Суду,  ця  відмінність  була  продиктована 
різними правовими режимами і належала до “other status” 
[4]. У справі Springett and others v. United Kingdom рішення 
ЄСПЛ, на нашу думку, було ще більш суперечливим. Заяв-
ники скаржилися на те, що їм було відмовлено у виплаті 
Winter Fuel Payment (WFP), оскільки вони покинули Вели-
кобританію до 1998 року,  коли була  запроваджена ВПП, 
тоді  як  пенсіонери,  які  переїхали  до  іншої  країни  після 
придбання ВПП (після 1998 року), продовжували її отри-
мувати.  Таким  чином,  саме момент  виїзду  з  країни  став 
підставою для дискримінації. Однак Суд, незважаючи на 
рішення Clift v. United Kingdom, де він вивчив всі обста-
вини справи і визначив, що це було порушенням статті 14, 
у цьому разі зазначив, що право на пільги не є вродженою 
особистісною  характеристикою.  Навіть  більше,  на  від-
міну від «релігії», «політичної чи іншої думки» або навіть 
місця проживання, факт набуття права на пільгу не  сто-
сується особистої віри чи вибору, а тому стаття 14 тут не 
застосовується [5]. А у справі Peterka v Czech Republic Суд 
постановив, що вираз “other status” повинен застосовува-
тися лише до  тих підстав,  які  є  достатньо  аналогічними 
або подібними до підстав, прямо вказаних у статті 14, які 
стосуються  особистого  вибору  або  притаманних  йому 
особистих рис [6].

Отже, можемо зробити висновок, що проблема інтер-
претації положення статті 14 існує в практиці ЄСПЛ і досі, 
а єдина позиція Суду ще не визначена. Однак у Посібнику 
з  європейського  законодавства  про  недискримінацію, 
виданому  спільно  Радою  Європи,  ЄСПЛ  та  Агентством 
Європейського  Союзу  з  фундаментальних  прав  людини 
у 2018 році, зазначено, що поняття “other status” у ЄСПЛ 
широко визначається як «відмінності, засновані на іденти-
фікованій, об’єктивній або особистій характеристиці або 
статусі,  за  якою  люди  або  групи  відрізняються  одна  від 
одної».  Навіть  більше,  зазначено, що  трактування  цього 
поняття  «не  обмежується  лише  характеристиками,  які 
є особистими в тому сенсі, що вони є вродженими або при-
таманними». ЄСПЛ, виходячи зі своєї практики, визначив 
приблизний перелік ознак, які можуть належати до “other 
status”. Це  інвалідність,  вік,  сексуальна орієнтація,  бать-
ківство,  сімейний стан, членство в організації,  військове 
звання,  батьківство  дитини,  народженої  поза  шлюбом, 
місце  проживання,  здоров’я,  статус  колишнього  праців-
ника  КДБ,  пенсіонери,  зайняті  в  певних  категоріях  дер-
жавного сектору, особи, затримані до суду [7, с. 224–225]. 
Отже, ЄСПЛ максимально намагається визначити ознаки, 
на підставі яких будь-яке розрізнення буде вважатися дис-
кримінацією. Вважаємо, що  це  є  правильним  рішенням, 
адже невичерпність, що  зазначена у  статті  14, породжує 
проблеми та різні підходи до тлумачення “other status”.

У Посібнику  зі  статті  14 Європейської  конвенції про 
права людини та статті 1 Протоколу № 12 до Конвенції ста-
ном на 31.12.2019 визначені певні ознаки, які не пов’язані 
з особистим статусом. Це наявність або ненабуття права 
на  пільгу  (сюди  належить  справа  Springett  and  others  v. 
United Kingdom), тривалість та характер трудового дого-
вору (Peterka v Czech Republic), право на риболовлю в різ-
них районах, відправлення у різні військові місії, різний 
правовий статус відносно реституції податків, різниця між 
малими та великими профспілками, різниця між комерцій-
ною рекламою та рекламою, що передає певні ідеали [8].

Окрім різноманітних підходів тлумачення статті 14 ЄКПЛ 
на практиці, саме положення теоретично має також свої уні-
кальні  особливості.  По-перше,  відсутня  загальна  заборона 
дискримінації,  а  визначена  лише  мета  «користування  пра-
вами  і  свободами, визнаними в Конвенції». Таке формулю-
вання надалі спричинило необхідність прийняття Протоколу 
№ 12 до Конвенції,  який 04.11.2000 р. Комітетом міністрів 
Ради  Європи  був  відкритий  до  підписання  (ратифікований 
Україною Законом від 09.02.2006 р.). По-друге, особливістю 
ст.14 є те, що вона має допоміжний характер, адже застосову-
ється як доповнення до інших гарантованих прав. Науковець 
Яннеке Герардс називає положення статті 14 «Попелюшкою» 
Європейської Конвенції [9, с. 2]. По-третє, конкретний вжи-
тий захід, котрий сам по собі не порушує вимог жодної статті 
Конвенції, яка гарантує якесь право чи свободу, може, попри 
все, порушувати цю статтю у разі її розгляду в поєднанні зі 
ст. 14 на тій підставі, що захід має дискримінаційний характер 
[10, с. 328].

Висновки. Судова практика ЄСПЛ щодо застосування 
заборони дискримінації статті 14 ЄКПЛ завжди була нео-
днозначною. Починаючи  з  1970-х  років  існують  дві  чіткі 
лінії прецедентного права, одна з яких дозволяє скаржитись 
на майже всі відмінності у ставленні незалежно від їх під-
став, а  інша дозволяє лише скаржитися на розрізнення за 
особистим  статусом  або  особистими  характеристиками. 
Хоча Суд намагався об’єднати свою прецедентну практику 
у справі Карсона, наступні справи чітко визначали, що під-
хід до двох курсів прецедентного права все ще залишається 
непостійним  та  заплутаним.  Це  створює  певні  проблеми 
щодо  прозорості  та  правової  визначеності.  Як  наслідок, 
у  суддів,  законодавців  та практикуючих юристів, що пра-
цюють  на  національному  рівні,  можуть  виникнути  труд-
нощі  у  спробах  слідкувати  за  невідповідними  міркуван-
нями Суду та визначити, коли вони повинні застосовувати  
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статтю  14  у  власних  правових  системах.  Однак,  з  іншого 
боку,  зараз  Суд  намагається  мінімізувати  усі  суперечності 
шляхом  визначення  певних  ознак  як  таких,  що  належать 
до “other status” і визначення тих, що до нього не належать. 
З’являється все більше пояснень з приводу тлумачення права 
недискримінації та ознак, за якими розрізнення буде вважа-
тися його порушенням. Варто також зазначити, що у будь-
якому  разі  кожна  справа  унікальна  і  потребує  детального 
вивчення  і  розгляду.  Саме  тому  дві  схожі  справи  можуть 
мати різні рішення. Ми вважаємо, що більш обґрунтованою 
є позиція ЄСПЛ, за якою підстави, відповідно до яких здій-
снюється розрізнення, і, як наслідок, порушується право на 

недискримінацію, стосуються особистого статусу або харак-
теристик. Це дозволяє виділяти з усіх випадків несправедли-
вого, на думку людей, відношення ті, які насправді є дискри-
мінацією  та  порушують  важливе  положення  Європейської 
Конвенції. На  нашу  думку,  було  б  доцільно  створити  єди-
ний посібник, у якому чітко буде визначено, що вважається 
«іншим статусом» та обставинами, а що належить до кола 
захисту статті 14 Конвенції. Це б значно допомогло не лише 
ЄСПЛ швидше вирішувати справи  і дотримуватися єдиної 
позиції  у  своїх  рішеннях,  а  й  національним  судам  у  здій-
сненні правосуддя на локальному рівні; забезпечило б про-
зорість та правову визначеність рішень.
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У статті автори розглядають ефективність захисту прав людини Європейською конвенцією про захист прав людини і основополож-
них свобод, аналізуючи виконання рішень ЄСПЛ на національному рівні. У статті також проаналізовано причини та наслідки ігнорування 
та затягування виконання рішень ЄСПЛ в Україні, що порушує цінності, котрі пропагандує Рада Європи та заради яких і була створена 
Європейська конвенція про захист прав та основоположних свобод людини. Адже метою цієї організації є створення позитивного клімату 
для нормального існування людини та гарантування кожному хоча б мінімального рівня захисту найважливіших прав.

У 1950 році країни – учасниці Ради Європи підписали Європейську конвенцію про захист прав людини та взяли на себе зобов’язання 
забезпечити закріплені в ній права і свободи. Аби положення конвенції не залишились лише декларативними приписами, було створено 
два незалежні органи, котрі повинні були слідкувати за виконанням державами своїх зобов’язань: Європейська комісія з прав людини та 
Європейський суд з прав людини. У 1994 році в Страсбурзі  був прийнятий 11 Протокол, котрий скасовував дворівневу структуру органів, 
таким чином, ЄСПЛ став одним з найпоширеніших механізмів захисту прав і свобод людини. 

Важливість його існування обґрунтовується наявністю недосконалого національного законодавства та численними проблемними 
питаннями у системі правоохоронних та судових органів. Все це призводить не тільки до порушень фундаментальних прав людини, а й 
до неможливості їх відновлення, шляхом використання лише національного механізму. Саме тому, на думку авторів, діяльність ЄСПЛ як 
додатковий спосіб захисту має вагоме значення.

Актуальність цієї теми зумовлена появою значної кількості випадків, коли на національному рівні рішення суду ігнорується. Це при-
зводить до ряду негативних наслідків, а саме: втрати авторитету ЄСПЛ та ЄКПЛ як ефективного механізму захисту прав і свобод людини; 
незахищеності людини; вседозволеності й безкарності з боку органів державної влади. Для дослідження цього питання авторами було 
розглянуто справи ЄСПЛ щодо України та інших країн. 

Ключові слова: невиконання рішень ЄСПЛ, права людини, практика ЄСПЛ, примат міжнародного права.

The authors review the effectiveness of human rights protection with the European Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms, analyzing the implementation of ECHR decisions at national level. This article also analyzes the causes and 
consequences of ignoring and delaying the implementation of ECtHR decisions in Ukraine that violate the values promoted by the Council of 
Europe and the Councils for which the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms was established. 
After all, the purpose of this organization is to create a positive climate for the normal existence of man and to guarantee everyone at least a 
minimum level of protection of the most important rights.

In 1950, the member states of the Council of Europe signed the European Convention for the Protection of Human Rights and pledged 
themselves to secure the rights and freedoms enshrined therein. In order to ensure that the provisions of the Convention were not merely 
declarative, two independent bodies were set up to monitor the fulfillment by States of their obligations: the European Commission on Human 
Rights and the European Court of Human Rights. In 1994, 11 Protocols were adopted in Strasbourg, which abolished the two-tier organ structure, 
thus making the ECHR one of the most widespread mechanisms for the protection of human rights and freedoms.

The importance of its existence is substantiated by the presence of imperfect national legislation and numerous problems in the law 
enforcement and judicial systems. All this leads not only to violations of fundamental human rights, but also to the impossibility of restoring them, 
using only a national mechanism. That is why, according to the authors, the activities of the ECHR as an additional means of protection are of 
great importance.

The relevance of this topic is due to the increasing occurrence of cases where a national decision is ignored. This has a number of negative 
consequences: the loss of authority of the European Convention for the Protection of Human Rights and the ECHR as an effective mechanism 
for the protection of human rights and freedoms, human insecurity, permissiveness and impunity by public authorities. To investigate this issue, 
the authors reviewed ECHR cases on Ukraine and other countries.

Key words: failure to comply with the decisions of the ECHR, human rights, practice of the ECHR, primacy of international law.

Постановка проблеми. Мета створення Європейської 
конвенції про захист прав людини (далі – ЄКПЛ) – забез-
печити кожному певний мінімальний рівень захищеності 
прав і свобод, потрібний для нормальної життєдіяльності. 
Кожна особа, чиї права були порушені й належним чином 
не захищені або відновлені на національному рівні, може 
звернутися  з  індивідуальною  скаргою  до Європейського 
суду з прав людини  (далі – ЄСПЛ). Але, незважаючи на 
безумовну  важливість  цього  механізму  захисту  прав 
і свобод, сьогодні спостерігається тенденція не виконання 
рішень  ЄСПЛ,  що  ставить  під  питання  його  авторитет-
ність і ефективність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
ефективності  захисту  прав  людини,  закріплених  ЄКПЛ, 
через  призму  невиконання  рішень  ЄСПЛ  висвітлюють 
у своїх роботах такі науковці, як П.В. Пушкар, Л.О. Андрі-
євська, К.М. Худолій, М.В. Матяшова та  інші. Проблема 

невиконання  рішень  судів  неодноразово  піднімалася 
в резолюціях Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Мета статті – проаналізувати  причини  невиконання 
рішень ЄСПЛ різними країнами й можливості подолання 
цієї проблеми. Розглянути, як впливає ігнорування рішень 
на забезпечення захисту прав і свобод людини, гарантова-
них ЄКПЛ.

Виклад основного матеріалу. Країни  –  учасниці 
ЄКПЛ,  взявши  на  себе  зобов’язання щодо  гарантування 
й  захисту  фундаментальних  прав  і  свобод,  виявилися 
не  готові  до  реального  виконання  положень  Конвенції. 
Внаслідок  недосконалого  законодавства,  системи  право-
охоронних  і  судових  органів  держави  громадяни масово 
почали звертатись до ЄСПЛ з метою відновити свої пору-
шені права. Але не всі національні системи змогли якісно 
виконувати  рішення  ЄСПЛ,  що  призводило  до  подання 
нових подібних заяв, котрі згодом почали накопичуватись.
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З кожним роком кількість заяв стає все більшою, про 
що  свідчать  дані  статистики.  Наприклад,  проти України 
у 2002 році було 2 549 справи  [1],  а у 2018 році вже аж 
7 267 [2], що, на нашу думку, свідчить передусім про недо-
сконалість національного механізму захисту. 

Обов’язковість рішень ЄСПЛ визначена у ст. 46 ЄКПЛ: 
Високі  Договірні  Сторони  зобов’язуються  виконувати 
остаточні рішення Суду в будь-яких справах, у яких вони 
є сторонами. Остаточне рішення Суду передається Коміте-
тові Міністрів, який здійснює нагляд за його виконанням. 
[3] Відповідно до ЗУ «Про виконання рішень та застосу-
вання практики Європейського суду з прав людини вико-
нання»  Рішення  ЄСПЛ  включає:  а)  виплату  Стягувачеві 
відшкодування та вжиття додаткових заходів індивідуаль-
ного  характеру;  б)  вжиття  заходів  загального  характеру 
[4].  Це  положення  відповідає  судовій  практиці  ЄСПЛ. 
Так, у рішенні в справі «Скоццарі і Дж’юнта проти Італії» 
Суд зазначив, що зі ст. 46 Конвенції випливає, що судове 
рішення,  у  якому  Суд  знайшов  порушення,  покладає  на 
державу-відповідача правовий обов’язок не просто випла-
тити  відповідним  особам  суми  справедливої  сатисфак-
ції,  а  й  спланувати  під  керівництвом Комітету  міністрів 
запровадження у внутрішньодержавному правовому полі 
загальних та/або, якщо це необхідно, конкретних заходів, 
спрямованих  на  усунення  порушень,  виявлених  Судом, 
і на якомога повніше відшкодування наслідків цих пору-
шень [5].

Масове невиконання Україною судових рішень як наці-
ональних судів, так і Європейського суду з прав людини при-
звело до появи пілотного рішення: від 15.10.2009 у справі 
«Юрій  Миколайович  Іванов  проти  України».  Державу 
було зобов’язано запровадити ефективний засіб юридич-
ного захисту, який би забезпечив адекватний та достатній 
захист від невиконання або затримки у виконанні рішень 
національного суду,  за виконання якого вона несе відпо-
відальність відповідно до принципів, встановлених прак-
тикою Європейського суду з прав людини.[6]

Слід  зазначити,  що  ЄСПЛ  неодноразово  повертався 
до цієї справи, адже заяви з подібними скаргами не при-
пинили  надходити  після  ухвалення  вищезазначеного 
рішення.  У  листопаді  2011-го  та  березні  2012-го  року 
Комітет міністрів ухвалив дві резолюції, у яких зазнача-
ється, що подальше затягування Україною із виконанням 
рішень ЄСПЛ становить загрозу Конвенції з захисту прав 
людини [7]. Однак, незважаючи на неодноразові нарікання 
з боку Ради Європи, ситуація так і залишилися незмінною.

Як наслідок, Великою Палатою було прийнято рішення 
у справі «Бурмич та інші проти України», в котрому ЄСПЛ 
дійшов висновку, що продовження розгляду цієї справи не 
є виправданим. А також ще раз зазначив про необхідність 
виконання  пілотного  рішення,  як  у  частині  індивідуаль-
ного  відшкодування,  так  і  загальних  заходів  для  подо-
лання  системності  невиконання  рішень  судів.  У  висно-
вку  було  зазначено,  що  з  реєстру  ЄСПЛ  виключаються 
всі  подібні  заяви  стосовно  України  (на  той  час  їх  було 
близько 12 тисяч), нові заяви з цього питання вже не роз-
глядаються, а переадресовуються до Комітету Міністрів, 
котрий  відповідальний  за  відшкодування  державами 
заборгованих коштів постраждалим [8].

Як  зазначає Н.В. Камінська,  проблемність  виконання 
рішень  щодо  виплати  відшкодування  полягає  в  тому, 
що  Закон  про  виконання  рішень  ЄСПЛ  не  передбачає 
зобов’язань  стосовно  визначення  сум  у  держбюджеті, 
потрібних для щорічної реалізації ухвал цього суду. Для 
вирішення  цієї  проблеми  Н.В. Шелевер  пропонує  ство-
рити Фонд гарантування виплати відшкодування за рішен-
ням ЄСПЛ, який за рахунок коштів Державного бюджету 
України  забезпечував  би  стовідсоткове  погашення  бор-
гів  держави  за  відповідними  виконавчими  документами 
[9, с. 255]. На нашу думку, таке нововведення мало б пози-
тивний вплив та сприяло б зменшенню кількості простро-

чених сатисфакцій. Також необхідно зазначити, що дореч-
ним було б визначати витрати на виконання рішень ЄСПЛ 
безпосередньо в бюджеті окремою категорією. Однак слід 
наголосити, що сьогодні у виконанні рішень ЄСПЛ в час-
тині  індивідуального  відшкодування  прослідковується 
позитивна  тенденція.  В  2019  році  уряд  відзвітував,  що 
виконав 1 300 індивідуальних рішень, котрі були перена-
правлені з рішенням «Бурмич та інші проти України» [10].

Проте щодо здійснення загальних заходів справи про-
довжують знаходитись під наглядом КМРЄ. В основному 
це питання, що стосуються невиконання судових рішень, 
надмірної  тривалості  проваджень  в  судах  або  у  процесі 
розслідування  кримінальних  справ,  законності  і  трива-
лості  тримання  під  вартою,  неналежні  умови  тримання 
під  вартою,  тривалість  та  ефективність  розслідування 
катувань тощо [11].

Заходи  загального  характеру  встановлюються  держа-
вою самостійно,  серед яких можуть бути: внесення  змін 
до чинного законодавства та практики його застосування; 
забезпечення  професійної  підготовки  з  питань  вивчення 
Конвенції  та практики ЄСПЛ працівниками органів дер-
жавної  влади;  інші  заходи,  які  визначаються  Україною 
відповідно до Рішення як такі, що мають на меті усунути 
недоліки системного характеру, припинення спричинених 
цими  недоліками  порушень  Конвенції  та  забезпечення 
максимального  відшкодування  наслідків  порушень  [12]. 
За  своєю  структурою  такі  заходи  звичайно  є  набагато 
складнішими,  ніж просто  сатисфакція,  адже потребують 
реалізації ряду нововведень, котрі своєю чергою вимага-
ють часу та суттєвих витрат матеріальних ресурсів.

В.  Човган  також  зазначає,  що  важливим  аспектом 
впровадження  заходів  загального  характеру  є  діяльність 
Урядового  уповноваженого  у  справах  ЄСПЛ,  оскільки 
він  є  відповідальним  за  належну  організацію  виконання 
рішень. Часто подання Уповноваженого не мають конкре-
тизації й чіткого алгоритму дій, котрі повинні  здійснити 
органи для усунення проблеми. Наприклад, у поданні до 
ДПтСУ по рішенню «Іглін проти України» було зазначено, 
що  «заходом  загального  характеру  для  виконання  цього 
рішення  є,  зокрема,  забезпечення  належних  умов  три-
мання  під  вартою»,  без  конкретизації,  хоча  ЄСПЛ  чітко 
вказав  на  порушення  умов,  що  стосувалися  вентиляції, 
освітлення,  харчування,  стану  туалету,  якості  медичної 
допомоги [12]. На нашу думку, зауваження до роботи Уря-
дового уповноваженого в Україні є обґрунтованими, про-
блема  також  полягає  в  недобросовісності  та  системних 
проблемах  власне  Державної  виконавчої  служби,  адже 
перевірки установ відбування покарань постійно показу-
ють ідентичні порушення.

Слід  зазначити,  що  проблема  з  виконанням  рішень 
ЄСПЛ  існує  не  тільки  в  Україні.  Варто  навести  справу 
«Херст проти Великобританії», за якою Джон Херст, який 
відбував термін за вбивство, поскаржився в ЄСПЛ, що не 
може взяти участь у виборах. У 2004 році ЄСПЛ прийняв 
рішення про те, що влада Великобританії порушує права 
Херста. Уряд Великобританії  намагався прийняти  закон, 
що дає ув’язненим право голосу, але його не схвалив пар-
ламент країни. В результаті рішення ЄСПЛ так і не було 
виконано.[13] Або ж  звернутися  до  прикладу  Російської 
Федерації,  яка  принципово  ігнорує  деякі  справи  ЄСПЛ, 
вважаючи, що вони порушують  її суверенітет та супере-
чать Конституції. Наприклад, без руху залишається справа 
«Роман Захаров проти Росії». Після винесення судом цієї 
постанови російська влада не тільки не вжила кроків для 
посилення гарантій захисту громадян від довільних про-
слуховувань спецслужбами, але прийняла «пакет Ярової», 
який посилив можливості  для прослуховування  та  конт-
ролю власного населення [14].

Висновки. Зараз  спостерігається  тенденція,  коли 
авторитет  і  ефективність  системи  захисту  прав  людини, 
заснованої на Конвенції, ставиться під питання внаслідок 
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ігнорування деякими країнами рішень ЄСПЛ. На прикладі 
України де-юре ми маємо ст. 46,  якою на країни – учас-
ниці Конвенції накладається однозначне правове зобов’я-
зання. А де-факто виконання взятих на  себе  зобов’язань 
не  здійснюється,  і ЄСПЛ не має  дієвого механізму, щоб 
забезпечити виконання рішень примусово, внаслідок чого 
залишається суттєва кількість рішень, які знаходяться під 
наглядом Комітету міністрів й довгий час не виконуються.

Слід  зазначити, що процес виконання рішень ЄСПЛ, 
особливо в частині засобів загального характеру, є поде-

куди проблематичним для багатьох країн. Така складність 
виникає  внаслідок:  недостатності  бюджетних  коштів, 
законодавчої невизначеності, безвідповідальності та нее-
фективності  окремих  органів  державної  влади,  а  також 
політичної ситуації в країні.

На цей час можна констатувати, що як в Україні, так 
і  в  інших  країнах  Європи  наявні  проблеми  в  механізмі 
виконання рішень ЄСПЛ, а саме у частині подолання сис-
темних  недоліків,  котрі  призводять  до  порушення  прав 
людини.
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У статті досліджено право фізичної особи на зміну по батькові в Україні. Зосереджено увагу на необхідності глибшого дослідження 
даної теми сучасними науковцями. Досліджено юридичну природу права на ім’я, а також зосереджено увагу на тому, що право на «по 
батькові» є його елементом. Висвітлено сукупність науково-теоретичних поглядів дослідників щодо сутності та змісту права на ім’я. 
Встановлено, що у вітчизняній правовій науці відсутній єдиний підхід до визначення змісту права на ім’я. Вказано, що право на ім’я є цін-
ністю для кожної особи, адже забезпечує можливість індивідуалізації у суспільстві та становить невід’ємну частину її приватного життя. 
Проаналізовано конституційне закріплення цього особистого немайнового права на рівні зарубіжних держав. У дослідженні висвітлено 
авторське розуміння сутності поняття «ім’я». У статті охарактеризовано основні положення універсальних та регіональних міжнародно-
правових актів, які закріплюються право фізичної особи на ім’я. Проаналізовано практику Європейського суду із прав людини в контексті 
застосування ним ст. 8 Європейської конвенції із прав людиниу справах, пов’язаних із правом на ім’я. Викладено основні положен-
ня чинного законодавства України у сфері реалізації права на ім’я. Охарактеризовано проблему недосконалості українських правових 
механізмів щодо реалізації права на ім’я. У статті висвітлено рішення та обставини справи «Garnaga v. Ukraine» (2013 р.) як приклад 
неспроможності практичної реалізації особою матеріального права на зміну по батькові. Також зазначено про позитивні зрушення в регу-
люванні цих правовідносин з урахуванням законопроєкту від 15 листопада 2019 року № 2450. Зосереджено увагу на основних новелах 
даного законопроєкту та вказано на його недоліки. У статті висвітлено авторські пропозиції щодо вдосконалення вітчизняного механізму 
реалізації права особи на зміну по батькові.

Ключові слова: право на ім’я, право на зміну по батькові, особисті немайнові права, практика ЄСПЛ, право РЄ, справа «Garnaga 
v. Ukraine».

The article explores the right of a person to change a patronymic in Ukraine. Attention is focused on the necessity for a deeper study of this 
topic by modern scholars. The legal nature of the right to a name is explored, and attention is paid to the fact that the right to change a patronymic 
is an element of it. The set of scientific and theoretical views of researchers on the nature and content of the right to a name is highlighted. It 
has been established that there is no single approach to determining the content of the right to a name in domestic legal science. It is defined 
that the right to a name is a value for every person because it provides for the possibility of individualization in society and is an integral part of 
private life. The constitutional consolidation of this personal non-property right of different foreign states is analyzed. The study highlights the 
author's understanding of the concept of “name”. This article describes the basic positions of universal and regional international legal acts, which 
enshrines the right of a name. The case-law of the European Court of Human Rights in the context of the application of Art. 8 of the European 
Convention on Human Rights in cases relating to the right to a name are analyzed. The main provisions of the current legislation of Ukraine 
in the field of realization of the right to a name are outlined. The problem ofthe imperfection of the Ukrainian legal mechanisms concerning the 
exercise of the right to a name is characterized. The article highlights the decisions and circumstances case of Garnaga v. Ukraine (2013), as an 
example of the inability of a person to exercise a substantive right to change a patronymic. There were also noted positive developments in the 
regulation of these legal relationships, taking into account the Bill No. 2450 November 15, 2019. The article deals with the author's proposals for 
the improvement of the domestic mechanism of realization of the right to change a patronymic.

Key words: the right to a name, the right to change a patronymic, personal non-property rights, ECHR practice, Council of Europe law, Case 
of Garnaga v.Ukraine.

Постановка проблеми.  Україна  як  правова  держава 
закріпила  засаду поваги  і  непорушності  прав  та  законних 
інтересів людини, забезпечення та реалізація яких є осно-
вним обов’язком держави. Конституційні  засади  демокра-
тичної держави зобов’язують її утримуватися від обмеження 
загальновизнаних прав і свобод людини і громадянина (ст. 1, 
ч. 2 ст. 3, ст. ст. 21, 22, 64 Конституції України).

Разом із тим закріплені принципи забезпечують вста-
новлення  правопорядку,  який  гарантує  кожній  особі 
утвердження і забезпечення її законних прав і свобод.

Прогресивна глобалізація у світі змушує людей вста-
новлювати чіткі межі особистого приватного життя та не 
допускати  незаконне  їх  порушення.  Заборона  втручання 
у  приватне життя  та  забезпечення  належного  рівня  охо-
рони  законних  інтересів,  прав  та  свобод  громадянина 
є завданням держави. Тому слід підкреслити, що ст. 3 Кон-
ституції України закріплює людиноцентриську спрямова-
ність діяльності держави, тобто визначає людину найви-
щою її соціальною цінністю.

Право  на  ім’я  складає  цінність  для  кожної  особи, 
адже  забезпечує  можливість  індивідуалізації  в  суспіль-
стві та становить невід’ємну частину її приватного життя. 
Крім  того,  право  на  ім’я  гарантується  конституціями 
багатьох  держав  світу,  зокрема  такими  положеннями: 
ст. 10 (Республіка Австрія), ст. 36 (Федеративна Демокра-
тична  Республіка  Ефіопія),  ст.  40  (Республіка  Ірландія), 
ст. 22 (Італійська Республіка), § 6 (Королівство Норвегія), 
ст. 26 (Португальська Республіка) та ін.

Проте  правові  механізми  реалізації  права  на  ім’я 
в  Україні  є  недосконалими  через  прогалини,  колізії 
та застаріле законодавство, яке не зовсім відповідає реа-
ліям сучасного життя.  З  огляду на це  виникла проблема 
практичної реалізації зміни по батькові як частини права 
на ім’я людини. Право на по батькові можна вважати недо-
слідженою  темою  у  правовому  полі,  оскільки  їй  тільки 
частково приділена увага у працях деяких вчених. 

Проблема  зміни  по  батькові  в  Україні  потребує 
детального дослідження, оскільки, як показує практика, 
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матеріальне  існування  такого  права  не  гарантує  його 
практичну  реалізацію  наявними  юридичними  механіз-
мами:  громадяни  України,  звернувшись  до  судів  усіх 
інстанцій, змушені захищати свої права у Європейському 
суді із прав людини (далі – ЄСПЛ).

Право на зміну по батькові є невідчужуваним правом 
особи,  яке  неможливо  відділити  від  самого  носія,  проте 
дефіцит  спеціальних  досліджень  сучасного  стану  проб-
леми здійснення цього права та його захисту зумовлюють 
актуальність обраної теми дослідження.

Стан опрацювання.  Серед  вітчизняних  вчених,  які 
займалися дослідженням механізмів захисту прав людини 
в  контексті  ст.  8  Європейської  конвенції  з  прав  людини 
(далі – ЄКПЛ), можна виділити С.П. Головатого, О.З. Пан-
кевича,  Д.М.  Супруна,  С.М.  Тимченка,  Г.О.  Христову 
тощо. Проте варто зазначити, що обрана тема все ж зали-
шається недостатньо дослідженою, а отже, потребує уваги 
дослідників. Неможна не звернути увагу на дослідження 
Р.Ю. Молчанова, який частково приділив увагу даній темі 
у  своїй  праці  «Здійснення  та  цивільно-правовий  захист 
особистого немайнового права на ім’я». 

Метою статті є  дослідження  юридичної  природи 
права на зміну по батькові, висвітлення науково-теоретич-
них  поглядів  дослідників,  аналіз  чинного  законодавства 
України, що регулює такі правовідносини, а також прак-
тики ЄСПЛ із питань зміни по батькові.

Виклад основного матеріалу.  Право  на  ім’я  є  цін-
ністю для кожної особи, адже забезпечує можливість інди-
відуалізації в суспільстві та становить невід’ємну частину 
її  приватного  життя.  Так,  слід  звернути  увагу  на  думку 
Р.Ю. Молчанова, який зазначає, що ім’я – це спосіб позна-
чення  людини,  засіб  формальної  індивідуалізації  осо-
бистості, атрибут. Це благо забезпечує можливість участі 
особи  в  соціально-економічних  зв’язках,  набуваючи  при 
цьому  індивідуальності.  Ім’я містить  у  собі  суб’єктивну 
та об’єктивну суспільну корисність як для носія, так і для 
інших осіб [1, с. 170].

Ім’я  особи  є  найдавнішим  засобом  індивідуалізації 
в  суспільстві  та  відноситься  до  особистих  немайнових 
прав  людини.  Правове  закріплення  права  на  ім’я  у  сві-
товому  законодавстві  дещо різниться, що безпосередньо 
пов’язано з історичною ретроспективою кожного народу. 
У багатьох країнах світу відсутнє по батькові у традицій-
ному для України розумінні,  також може мати різні  аль-
тернативи, або ж бути відсутнє взагалі. 

Виходячи з недосконалого нормативного закріплення 
особистих немайнових прав  у  радянський період,  інсти-
туту права на ім’я фізичної особи приділялося недостат-
ньо  уваги.  Тож  очевидним  після  набуття  незалежності 
став крок українського нормотворця до юридичного закрі-
плення цього права в Цивільному кодексі України (далі – 
ЦК України) [1, с. 156].

Разом  із  тим  слід  звернути  увагу  на  слушну  думку 
М.М. Агаркова,  який  зазначав, що  серед  ознак, що  слу-
гують  офіційним  засобом  індивідуалізації  громадянина, 
ім’я,  безумовно,  займає  перше місце. Вказуючи на  соці-
альну  природу  імені,  важливо  зауважити,  що  воно  має 
суттєве  правове  значення  для  кожної  людини.  Будучи 
особистим  немайновим  благом,  ім’я  носить  цивільно-
правову  природу  та  дає  змогу  фізичній  особі  набувати 
цивільні права та обов’язки, а також здійснювати їх саме 
під власним ім’ям. Вищезгаданий автор влучно вказав, що 
поняття «ім’я» є широким та має «тричленну» структуру, 
адже  включає  в  себе  прізвище  (родове  ім’я),  ім’я  (осо-
бисте ім’я) та по батькові (патріархального імені), із чим 
ми і погоджуємося [2, с. 74].

Водночас  слід  розуміти,  що  у  вітчизняній  право-
вій  науці  відсутній  єдиний  підхід  до  визначення  змісту 
права на ім’я. У цьому контексті доречно згадати позицію 
О.А. Красавчикова,  який вважає, що право на  ім’я  скла-
дається із: 1) права вимагати від інших осіб, щоб до воло-

дільця цього блага зверталися та називали його у всіх фор-
мальних  відносинах  відповідно  до  імені,  яке  є  об’єктом 
права, що аналізується; 2) права змінювати прізвище, ім’я 
та по батькові [3, с. 83].

З  урахуванням  вищевикладеного  аналізу  тлумачення 
права  на  ім’я  науковцями  існує  необхідність  викладення 
авторського розуміння імені, а саме ім’я – це особиста назва 
людини, надана їй після народження, що в майбутньому дає 
змогу визначити її приналежність до етносу, роду та родини. 
Саме воно допомагає в майбутньому персоніфікувати осо-
бистість, простежити певні родинні зв’язки через прізвище 
та сімейні відносини завдяки по батькові.

Досліджуючи правові елементи права на ім’я, не можна 
не згадати тезу С.І. Чорнооченка, який визначає, що право 
вимоги до  інших осіб стосовно утримання від порушення 
права на ім’я є елементом змісту такого права [3, с. 84].

У  цьому  контексті  варто  зазначити,  що  під  іменем 
у правовому розумінні мається на увазі і по батькові, що 
є важливими аспектом під час аналізу даної теми. Хибною 
вважається думка, що лише особисте (перше) ім’я є цін-
ністю  для  людини  під  час  здійсненні  її  цивільних  прав 
та обов’язків.

Аналізуючи  право  на  ім’я,  необхідно  звернутися  до 
його  витоку  –  народження  дитини.  Факт  народження 
дитини  дає  це  особисте  право,  яке  передбачено  рядом 
міжнародних  договорів,  що  стають  правовою  гарантією 
для людини, а також передбачають певні міжнародно-пра-
вові механізми як на універсальному, так  і на регіональ-
ному рівнях.

Основи  широкого  розвитку  співробітництва  держав 
у галузі особистих немайнових прав, у т. ч. і права на ім’я, 
заклав Статут ООН від 1945 року [4]. У рамках цієї міжна-
родної організації було створено ряд документів, які сто-
суються  закріплення  правових  зобов’язань  держав щодо 
охорони та забезпечення основних прав і свобод людини 
відповідно до Статуту ООН.

Важливо  звернути  увагу  на  положення  Декларації 
прав  дитини  від  1959  року,  відповідно  до  якого  «дитині 
має  належати  від  народження  право  на  ім’я  і  громадян-
ство» [5].

Разом  із  тим  Міжнародний  пакт  про  громадянські 
та політичні права від 1966 року містить положення про 
те, що «кожна дитина повинна бути зареєстрована негайно 
після її народження і повинна мати ім’я» [6].

Варто  зазначити,  що  згідно  з  Конвенцією  про  права 
дитини від 1989 року «дитиною є кожна людська істота до 
досягнення 18-річного віку, якщо за законом, застосовува-
ним до даної особи, вона не досягає повноліття раніше». 
Необхідно  підкреслити,  що  ст.  7  Конвенції  про  права 
дитини передбачається обов’язок її реєстрації в передба-
ченому законом порядку та приналежність дитині прав на 
ім’я та набуття громадянства [7].

Досліджуючи  міжнародно-правові  механізми, 
потрібно  підкреслити,  що  ЄКПЛ  є  «конституційним 
інструментом  європейського  громадського  порядку» 
у сфері прав людини, як про це було зазначено у справі 
«Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Sirketi 
v. Ireland»(2005 р.) [8], іншими словами, вона покликана 
забезпечити  реалізацію  такого  права  та  запобігти  його 
порушенню, адже воно потребує чітких критеріїв право-
вого регулювання реєстрації імені, прізвища та по бать-
кові дитини.

Поняття  «приватне  життя»,  передбачене  ст.  8  ЄКПЛ 
у практиці ЄСПЛ, також не є чітко визначеним, і охоплює 
дуже широкий спектр питань. Тому у сферу дії цієї статті 
відносять питання, які пов’язані з вибором імені чи пер-
сональними  даними  особи,  її  реєстрацією  та  паспорти-
зацією,  возз’єднання  сім’ї  тощо.  Межа  між  легітимним 
і нелегітимним втручанням органів публічної влади у при-
ватне  і  сімейне життя  є  дуже  крихкою  і  аргументується 
переважно «легітимним інтересом» людини. 
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Право  особи  на  власне  ім’я  передбачене  і  в  сенсі 
статті  8  ЄКПЛ,  хоча  саме  формулювання  положення 
ст.  8  ЄКПЛ  не  конкретизує  цього,  а  лише  закріплює, 
що  кожна  людина має  право  на  повагу  до  її  особистого 
і  сімейного  життя.  Практика  ЄСПЛ  свідчить,  що  сфера 
дії  ст.  8  ЄКПЛ  розповсюджується  також  і  на  питання, 
пов’язані з реєстрацією та зміною імені ( в тому числі по 
батькові) та прізвища [9].

Зокрема,  в  рішенні  ЄСПЛ  по  справах  «Burghartz  v. 
Swizerland»(1994 р.) [10], «Stjerna v. Finland»(1994 р.) [11] 
та «Guillot v. France» (1993 р.) [12] зазначав, що ст. 8 Кон-
венції прямо не передбачає жодних положень щодо ім’я, 
проте саме воно покликане  ідентифікувати особу в  сім’ї 
та соціумі, тобто прямо пов’язане з особистим життям. 

Слід зазначити, що ЄСПЛ під час вирішення питання 
щодо  наявності  факту  втручання  у  право  особи  на  при-
ватне життя відповідно до ст. 8 ЄКПЛ бере до уваги те, 
що  людина  опиняється  в  некомфортній  ситуації,  що 
пригнічує  її  внаслідок  відмови  у  зміні  її  імені.  ЄСПЛ 
враховує,  чи  виявилася  ця  відмова  надмірним  тяга-
рем  та  обмеженням  для  людини.  Така  практика  висвіт-
лена в рішеннях ЄСПЛ «Stjerna v. Finland» (1994 р.) [11] 
та «Guillot v. France»(1993 р.) [12].

Крім  того,  ЄСПЛ  визнає,  що  такі  елементи,  як  ген-
дерна  ідентифікація,  ім’я та  інтимне життя є важливими 
елементами  приватної  сфери,  захищеної  ст.  8  ЄКПЛ, 
та  зазначає  про  це  в  рішеннях  у  справах  «Burghartzv. 
Swizerland»  (1994 р.)  [10];  «Dudgeon v. The United King-
dom»  (1981  р.)  [13];  «Laskey,  Jaggard  and  Brown  v.  The 
United Kingdom» (1997 р.) [14]; «P.G. and J.H v. The United 
Kingdom»  (2001  р.)  [15]  тощо.  Зазначається,  що  в  ряді 
випадків ЄСПЛ відносить право на  ім’я до сфери засто-
сування ст. 8 ЄКПЛ, про що вказується в рішенні у справі 
«Znamenskaya v. Russia» (2005 р.) [16].

Українське  національне  законодавство  закріплює 
право особи на ім’я та на його зміну в передбачених зако-
ном випадках,  при цьому  вбачає під поняттям «ім’я» не 
лише  особисте  ім’я  особи,  а  й  прізвище  та  по  батькові. 
Зазначимо, що право на ім’я як особисте немайнове право, 
яке  забезпечує  соціальне  буття  фізичної  особи,  вперше 
було  закріплене  у  ст.  294  ЦК  України  [17].  Важливість 
цього  блага  обґрунтовується  об’єктом,  який  опосередко-
вується правом на ім’я та його змістом – наданням фізич-
ній особі можливості персоналізації. 

Важливим аспектом під час розглядуц цього питання 
є положення ст. 147 Сімейного кодексу України (далі – СК 
України), а саме, що по батькові дитини визначається за 
іменем  батька.  Якщо  дитину  народжено  жінкою,  яка  не 
перебуває у шлюбі, то по батькові та батьківство встанов-
люється за словами матері  [18]. Тобто після народження 
особі  присвоюється  по  батькові  як  факт  юридичного 
зв’язку  дитини  із  батьком.  Тож по  батькові,  як  складова 
частина усього імені, забезпечує важливий зв’язок дитини 
з батьком та відображає національну традицію.

Разом із тим ст. 295 ЦК України забезпечується право 
особи  на  зміну  імені,  зокрема  ч.  3  ст.  295  ЦК  України 
дозволяє  зміну по батькові особи в разі  зміни  її батьком 
свого  власного  імені  або  виключення  відомостей  про 
нього  як  батька  дитини  з  актового  запису  про  її  наро-
дження, а також таке право надається внаслідок усинов-
лення дитини [17]. 

Детальніше  процедуру  зміни  по  батькові  регламен-
тує Постанова Кабінету Міністрів України  від  11  липня 
2007  року №  915  «Про  затвердження  Порядку  розгляду 
заяв про зміну імені (прізвища, власного імен, по батькові) 
фізичної особи» (далі – Порядок). Цей Порядок визначає 
механізм прийняття та розгляду заяв про зміну імені (прі-
звища, власного імені, по батькові) громадян України [19]. 
Разом із тим передбачається, що змінити по батькові може 
особа,  яка  досягла  чотирнадцятирічного  віку  за  письмо-
вою  згодою  батьків  (одного  з  батьків  у  передбачених 

законодавством  випадках)  або  піклувальників.  Відділи 
державної реєстрації  актів цивільного  стану  здійснюють 
реалізацію цього права та вносять такі зміни.

Виходячи  з  вищевказаного,  вітчизняне  законодавство 
не передбачає право особи змінювати на власний розсуд 
своє по батькові без наявності  закріплених причин такої 
зміни, що можна вважати порушенням норм Конституції 
України.

Право на використання імені, визначене ст. 296 ЦК Укра-
їни, визначає його цінність для будь-якої особи та харак-
теризується  наданням  кожному  права  користуватися 
іменем в усіх суспільних відносинах, наприклад, під час 
здійснення правочинів, посвідчувати особу власним ім’ям 
в усіх документах, договорах тощо [17].

Аналіз чинного законодавства вказує на те, що право 
на  ім’я  фізичної  особи  як  особисте  немайнове  право 
передбачає  певний  обсяг  законних  повноважень,  а  саме 
тріаду  правомочностей  щодо  свого  імені,  право  вимоги 
щодо третіх осіб на звернення до себе по імені, право на 
використання псевдоніму, право вимоги негайного  зупи-
нення  незаконного  використання  свого  імені,  а  також 
щодо будь-яких інших порушень.

Практичне  здійснення  прав  забезпечується  система-
тичною  організаторською  діяльністю  держави  та  всіх  її 
органів, посадових осіб, громадських організацій зі ство-
рення  сприятливих  умов  для  реального  використання 
фізичними особами своїх імен. 

У правовому суспільстві набувають чималого значення 
організаційно-правові гарантії щодо здійснення права на 
ім’я, а тому розвиваються їхні форми та методи. Сьогодні 
зобов’язання щодо здійснення права на ім’я фізичної особи 
покладені на різні державні органи та громадські органі-
зації. В Україні систему організаційно-правових гарантій 
становлять:  сама  держава,  органи  державної  влади,  міс-
цеві державні адміністрації, органи місцевого самовряду-
вання тощо [3]. Важливе місце в системі гарантій права на 
ім’я належить органам реєстрації актів цивільного стану, 
які здійснюють реєстрацію імені, його зміну та інше.

Слід  звернути  увагу  на  позицію  Р.О.  Стефанчука, 
який зазначає, що право на захист імені – це охоронюване 
суб’єктивне право, яке є самостійним і виникає з моменту 
порушення регулятивного суб’єктивного права на ім’я чи 
його  оспорювання.  Класично  для  суб’єктивного  права, 
право на захист включає в себе сукупність дій управомо-
ченої  особи  та  можливість  вимоги  певної  поведінки  від 
зобов’язаної  особи.  Таке  право  виникає  внаслідок  існу-
вання ризиків порушення первинного права на ім’я [3]. 

Як  свідчить  практика,  законодавчо  закріплені  норми 
щодо зміни по батькові та уповноважені органи не завжди 
забезпечують реалізацію цього права. У деяких випадках, 
використавши всі законні способи захисту прав у державі, 
особа не може реалізувати своє право та змушена зверта-
тися до ЄСПЛ.

Як  наслідок,  у  2013  році  ЄСПЛ  було  постановлено 
рішення у справі «Garnaga v. Ukraine» [20]. Заявниця скар-
жилася, що  державні  органи  влади  втрутилися  в  її  при-
ватне життя, відхиливши її заяву про зміну по батькові.

Порушення своїх конституційних прав та свобод заяв-
ниця обґрунтовувала тим, що проживаючи з вітчимом про-
тягом довгого часу, вона відчула необхідність створення тіс-
нішого правового зв’язку із ним, а тому мала на меті взявши 
його прізвище, змінити по батькові. Крім того, було вказано 
на те, що біологічний батько, чиє ім’я як по батькові носить 
заявниця, не брав участі у її житті та не дбав матеріально, 
коли вона була дитиною. Тобто тісного сімейного  зв’язку 
з біологічним батьком у заявниці не було.

Виходячи із цього, нею була подана заява про зміну її 
по батькові до уповноваженого органу державної реєстра-
ції актів цивільного стану. Однак у цьому їй було відмов-
лено  на  підставі  законодавчого  регламентування.  Отри-
мавши відмову на вказану заяву, звернувшись на підставі 
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цього  до  судів  всіх  інстанцій,  заявниця  використала  всі 
можливі способи захисту свого порушеного права. У заяві 
до ЄСПЛ було зосереджено увагу на те, що по батькові, як 
і її ім’я та прізвище, є складовою частиною повного імені, 
тому особа має право змінити його.

Заслухавши  доводи  заявниці  та  проаналізувавши 
національне  законодавство,  ЄСПЛ  визнав  порушення 
органами публічної влади ст. 8 ЄКПЛ, оскільки державні 
органи влади втрутилися в приватне життя заявниці, від-
хиливши її заяву про зміну по батькові [20]. 

Таким  чином,  це  рішення  підкреслює  проблему  від-
сутності  законодавчо  регламентованого  механізму  зміни 
по батькові на теренах України. Для вирішення проблеми 
зміни  по  батькові  у  Верховній  Раді  України  було  зареє-
стровано  законопроєкт  №  2450  «Про  внесення  змін  до 
деяких  законодавчих  актів  щодо  права  фізичної  особи 
на  зміну по  батькові»  [21].  Законопроєктом передбачено 
створити  загальний  механізм  зміни  по  батькові  шляхом 
внесення змін до ЦК України та СК України. 

Законопроєктом  запропоновано  змінити  підстави  зміни 
по батькові, а саме надати право фізичній особі, яка досягла 
16 років, на власний розсуд змінити по батькові, а особі, яка 
досягла чотирнадцяти років, – змінити своє по батькові за зго-
дою батьків (піклувальників). За згодою одного з батьків по 
батькові особи, яка досягла чотирнадцяти років, може бути 
змінено в особливих випадках, таких як: визнання безвісно 
відсутнім,  оголошення  померлим  або  недієздатним  іншого 
з  батьків.  Позбавлення  батьківських  прав  щодо  дитини 
можуть також бути підставою для зміни її по батькові. 

Такі  зміни  законодавства  є  доцільними  в  тому  разі, 
коли батько дитини не бере участі у її вихованні, не надає 
матеріальну  допомогу,  тобто  не  здійснює  обов’язків 
батька,  передбачених  СК  України.  У  такому  випадку 
участь батька в житті дитини зводиться лише до існування 
згадки про нього у по батькові дитини. 

Законопроєктом передбачено, що «в разі заперечення 
одним  із  батьків  щодо  зміни  по  батькові  дитини  спір 
між ними щодо  такої  зміни може  вирішуватися  органом 
опіки та піклування або судом. Під час вирішення спору 
беруться  до  уваги  виконання  батьками  своїх  обов’язків 
щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують від-
повідність зміни по батькові інтересам дитини» [21].

Відповідно  до  запропонованої  редакції  ЦК  України 
пропонується  також  приведення  у  відповідність  норм 
СК  України.  Проаналізувавши  матеріали  законопроєкту, 
можна  вказувати на певні  позитивні  зрушення  в  законо-
давстві,  а  саме  на  те,  що  вказаний  законопроєкт  спря-
мований на надання фізичним особам права на зміну по 
батькові  та  узгодження  чинного  законодавства  України 
зі ст. 8 ЄКПЛ. Упровадження норм цього закону в життя 
дадуть можливість запобігти та уникнути в майбутньому 
проблем зміни по батькові.

Проте  існують  і  деякі  недопрацювання  у  згаданому 
законопроєкті. Пропозиція проєкту про можливість зміни 
по батькові фізичною особою, яка досягла чотирнадцяти 
років,  за  згодою  матері  в  разі  визнання  батька  безвісно 
відсутнім та визнання обмежено дієздатним чи недієздат-
ним не враховує того, що втрата або обмеження цивільної 
дієздатності батька і цих випадках не є остаточними і його 
цивільна правоздатністьможе бути поновлена. Механізму 
дії у таких випадках законопроєктом не передбачено.

Висновок. Пройшовши низку етапів історичного роз-
витку, інститут права на ім’я віднайшов своє закріплення 
в нормативно-правових актах багатьох держав та сформу-
вав певну соціальну цінність для людини. Право на  ім’я 
як невідчужуване особисте благо покликане виокремити 
людину в суспільстві, забезпечити персоналізацію її осо-
бистості та вчинків. 

У світовій практиці ім’я фізичної особи – одне з пер-
ших  особистих  немайнових  благ  –  стало  об’єктом  зако-
нодавчої  нормотворчості.  Сьогодні  право  на  ім’я  най-
більш  широко  представлено  цивільним  законодавством 
різних країн, закріплене конституціями, а також знайшло 
своє  відображення  в  низці  міжнародно-правових  дого-
ворів. Серед міжнародних документів  окреме місце  слід 
виділити ЄКПЛ,  яка  вказує на право на  ім’я  в  контексті 
ст. 8 Конвенції.

Становлення  права  на  ім’я  пройшло  значний  істо-
ричний  розвиток.  Національне  законодавство  закріплює 
право особи на ім’я та на його зміну в передбачених зако-
ном випадках,  при цьому  вбачає під поняттям «ім’я» не 
лише  особисте  ім’я  особи,  а  й  прізвище  та  по  батькові. 
Це  право  забезпечує  соціальне  буття  фізичної  особи 
та є закріпленим у ст. 294-296 ЦК України, нормами СК 
України.  Правове  регулювання  права  ім’я  здійснюється 
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 
11  липня  2007  року № 915  «Про  затвердження Порядку 
розгляду заяв про зміну  імені  (прізвища, власного  імені, 
по батькові) фізичної особи». 

Важливе місце в системі гарантій права на ім’я нале-
жить органам реєстрації актів цивільного стану, які здій-
снюють  реєстрацію  імені,  його  зміну  та  інше.  Проте 
законодавчо  закріплені  норми  щодо  зміни  по  батькові 
та уповноважені органи не завжди забезпечують реаліза-
цію цього права, що підтверджується справою «Garnaga v. 
Ukraine» (2013 р.). 

Механізм зміни по батькові в Україні є недосконалим, 
а тому ЄСПЛ було визнано порушення органами публічної 
влади ст. 8 ЄКПЛ, оскільки державні органи влади втрути-
лися у приватне життя заявниці, відхиливши її заяву про 
зміну по батькові.

З огляду на вищевикладене право на зміну по батькові 
має місце. Очевидно, що наявний механізм зміни по бать-
кові є недієвим та застарілим у сучасних умовах. Законо-
давство, що регулює дані правовідносини, потребує змін. 

Запропоновані  законопроєктом  зміни  більшою 
мірою є позитивними, адже дають змогу особі за влас-
ним бажанням змінити по батькові. Проте більш доціль-
ним  було  б  надання  такого  права  особі  не  з  шістнад-
цяти, а з вісімнадцяти років, коли особа не вважається 
дитиною і в неї є сформовані підстави для такої зміни. 
Це зумовлено можливістю батька змінити модель своєї 
поведінки  по  відношенню  до  дитини,  а  саме  почати 
брати  участь  у  вихованні  дитини  та  виконувати  інші 
обов’язки, передбачені СК України, до її вісімнадцяти-
річчя (повноліття).

Також важливо відкоригувати підстави зміни по бать-
кові за згодою одного з батьків, а саме виключити з пере-
ліку підстав обмеження дієздатності чи визнання недієз-
датним, адже втрата або обмеження цивільної дієздатності 
батька  в  цих  випадках не  є  остаточною,  і  його цивільна 
правоздатність може бути поновлена.
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У роботі досліджено торгівлю людьми як одну з найбільш гострих проблем XXI століття. На початку статті наведено актуальні ста-
тистичні дані Управління Організації Об’єднаних Націй з наркотиків і злочинності, Міжнародної організації праці та Walk Free Foundation 
щодо кількості випадків торгівлі людьми, рабства та примусової праці у світі. Автори звернули увагу і на доповідь начальника Депар-
таменту боротьби зі злочинами щодо кількості випадків торгівлі людьми із січня по червень 2019 р. в Україні. Як приклад згадано про 
випадок продажу у 2018 р. в сексуальне рабство 19-річної Наді Мурад, яка на момент продажу була послом доброї волі в УНЗ ООН. 
Цей випадок було наведено для наочного підтвердження того, що люди незалежно від соціального та матеріального становища є неза-
хищеними від торгівлі людьми.

У статті ставиться питання про регулювання торгівлі людьми Європейською конвенцією про захист прав і основоположних свобод. 
Досліджується зміст ст. 4 Конвенції, яка встановлює заборону рабства, підневільного стану, примусової та обов’язкової праці. Авторами 
проводиться співставлення понять, передбачених ст. 4 Конвенції з поняттям «торгівля людьми». 

Авторами аналізуються положення деяких справ Європейського суду з прав людини – Rantsev v. Cyprus and Russia, Siliadin v. France, 
C.N. and V. v. France. Наведено та проаналізовано позицію, висловлену в пояснювальній доповіді, що супроводжує Конвенцію про заходи 
щодо протидії торгівлі людьми. У доповіді пропонувалося вважати торгівлю людьми сучасною формою работоргівлі. Було внесено про-
позицію розширити це поняття в межах здійснюваного дослідження. Незважаючи на те, що авторами було знайдено декілька випадків 
звернення щодо торгівлі людьми з посиланням на порушення ст. 4 Конвенції, у статті було наведено думку, що відсутність прямої вказівки 
у статті не дає фактичної можливості звернення для захисту порушеного права. 

Наприкінці статті автори досліджують питання можливості встановлення порушення під час торгівлі людьми не лише ст. 4 Конвенції, 
але й інших статей. Внесено пропозицію про доповнення окремим пунктом ст. 4 щодо заборони торгівлі людьми.

Ключові слова: торгівля людьми, рабство, підневільний стан, примусова праця, обов’язкова праця, судова практика.

The article studies human trafficking as one of the most acute problems of the 21st century. At the beginning of the article are relevant statistics 
from the United Nations Office on Drugs and Crime, the International Labor Organization and the Walk Free Foundation on the number of cases 
of human trafficking, slavery and forced labor in the world. The authors drew attention to the report of the head of the Department of Combating 
Crimes on the number of cases of human trafficking from January to June 2019 in Ukraine. An example is the case of the sale in 2018 of sexual 
slavery of 19-year-old Nadi Murad, who at the time of the sale was a goodwill ambassador to UNODC. This case was given to illustrate that 
people, regardless of their social and financial situation, are vulnerable to human trafficking.

The article raises the issue of regulating human trafficking in the European Convention for the Protection of Rights and Fundamental 
Freedoms. The content of Art. 4 of the Convention, which establishes the prohibition of slavery, servitude, forced and compulsory labor, is 
examined. The authors compare the concepts provided for in Art. 4 of the Convention with the concept of “trafficking in persons”.

The authors analyze the provisions of some cases of the European Court of Human Rights - Rantsev v. Cyprus and Russia, Siliadin v. France, 
C.N. and V. v. France The position expressed in the explanatory report accompanying the Convention on Action against Trafficking in Human 
Beings is given and analyzed. The report suggested that trafficking in persons be a modern form of the slave trade. A suggestion was made to 
expand this notion as part of the ongoing study. Despite the fact that the authors have found several cases of trafficking in persons with reference 
to a violation of Art. 4 of the Convention, the article was of the opinion that the absence of a direct indication in the article does not give the actual 
possibility of applying for the protection of the violated right.

At the end of the article, the authors investigate the possibility of establishing a violation of trafficking in persons not only of Art. 4 of the 
Convention, but also of other articles. A proposal has been made to supplement a separate paragraph of Art. 4 on the prohibition of human 
trafficking.

Key words: human trafficking, slavery, servitude, forced labor, compulsory labor, judicial practice.

Постановка проблеми. Торгівля людьми – одна з най-
більш  гострих  проблем  сучасності.  Через  свою  латент-
ність,  недосконалість  національного  регулювання,  від-
сутність дієвих механізмів протидії міжнародній торгівлі 
людьми  та  невиконання  державами  своїх  позитивних 
зобов’язань  права  та  інтереси  людей  залишаються  неза-
хищеними.

Європейський суд із прав людини (далі – ЄСПЛ) являє 
собою  своєрідний  додатковий  механізм  захисту,  який 
починає  діяти  тоді,  коли  національні  органи  не  здатні 
забезпечити  достатній  рівень  охорони  та  захисту  прав 
і свобод людини. Саме тому постає необхідність аналізу 
положень Європейської конвенції про захист прав і осно-
воположних свобод (далі – ЄКПЛ) та практики ЄСПЛ на 
предмет можливості захисту від торгівлі людьми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
протидії  торгівлі  людьми,  міжнародне  співробітництво 

держав  у  цій  сфері  досліджувалося  багатьма  національ-
ними  вченими,  серед  яких  такі:  А.О.  Топчій,  Т.С. Шев-
ченко, К.Б. Левченко, О.А. Удалова, А.В. Войціховський, 
В.С. Батиргареєва та інші. Аналіз практики ЄСПЛ із при-
воду порушення ст. 4 Конвенції здійснювали такі науковці, 
як В.І. Кафарський та І.О. Рощина. 

Формулювання  цілей  статті.  Головною  метою  статті 
є дослідження торгівлі людьми в межах ст. 4 ЄКПЛ. Авто-
рами статті буде запропоновано приблизний перелік ста-
тей,  порушення  яких  може  мати  місце  під  час  встанов-
лення факту торгівлі людьми.

Виклад основного матеріалу.  Торгівля  людьми  як 
негативний  кримінально-соціальний  феномен  набула 
свого  широкого  поширення  у  світі.  Саме  вона  передує 
оберненню людей у  сексуальне  та  трудове рабство,  три-
манню в підневільному стані, а також залученню до при-
мусової чи обов’язкової праці. Актуальність обраної теми 
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можна підтвердити статистичними даними, зібраними як 
міжнародними організаціями, так і державними органами 
окремо взятих країн.

Згідно  з  офіційними даними,  опублікованими Управ-
лінням Організації Об’єднаних Націй із наркотиків і зло-
чинності, кількість виявлених жертв від торгівлі людьми 
у світі досягла свого піку у 2016 р. та становила 24 000 осіб. 
Для  сексуальної  експлуатації  було  викрадено  59%,  що 
становить  14  160  осіб,  для  примусової  праці  –  34%, що 
становить 8 160 осіб. Відповідно до доповіді начальника 
Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з тор-
гівлею людьми, в Україні із січня по червень 2019 р. було 
виявлено 214 випадків торгівлі людьми. У 2018 р. в сек-
суальне  рабство  була  продана  19-річна Наді Мурад,  яка 
на момент продажу була послом доброї волі в УНЗ ООН. 
Цей випадок наочно підтверджує, що люди незалежно від 
соціального та матеріального становища є незахищеними 
від торгівлі людьми.

Оскільки  торгівля  людьми  безпосередньо  пов’язана 
з примусовою працею та рабством, вважаємо за необхідне 
навести актуальну статистику і за цими напрямами. Відпо-
відно до оцінок Міжнародної організації праці на сьогодні 
жертвами примусової праці у всьому світі є понад 21 млн 
осіб, 18,7 млн з яких експлуатуються фізичними особами 
та підприємствами, а 2,3 млн – безпосередньо державами. 
Питання  рабства  досліджувалося  спільно МОП  та Walk 
Free  Foundation,  які  дійшли  висновку,  що  наразі  у  світі 
понад 36 млн осіб, які перебувають у трудовому рабстві.

Зважаючи на наведені статистичні дані, які стосуються 
як безпосередньо торгівлі  людьми,  так  і  рабства  та при-
мусової  праці,  вважаємо, що держави повинні  захищати 
своїх  громадян.  Для  цього  потрібно  створювати  дієві 
механізми, підписувати та ратифікувати міжнародні дого-
вори, імплементувати норми у національне законодавство.

На  відміну  від  рабства,  підневільного  стану,  приму-
сової  та  обов’язкової  праці,  які  забороняються  на  рівні 
Конвенції  та безпосередньо  зазначені у  ст. 4 ЄКПЛ, про 
торгівлю  людьми  у  міжнародному  договорі  не  згаду-
ється. На  цій  проблемі  акцентує  увагу  і  ЄСПЛ  у  справі 
Rantsev v. Cyprus and Russia [1], у параграфі 272, ставлячи 
під питання регулювання цієї  статтею торгівлю людьми. 
Хоча у практиці Європейського суду з прав людини нами 
було  знайдено  декілька  випадків  звернення  щодо  тор-
гівлі людьми з посиланням на порушення ст. 4 Конвенції, 
вважаємо, що відсутність прямої вказівки у статті не дає 
фактичної можливості звернення для захисту порушеного 
права. Причиною є недостатнє розуміння змісту норм зви-
чайними громадянами.

У  межах  здійснюваного  дослідження  вважаємо  за 
потрібне  з’ясувати,  на  основі  чого  Судом  було  введено 
практику вважати торгівлю людьми порушенням ст. 4 Кон-
венції  [2].  Для  цього  коротко  проаналізуємо  та  співста-
вимо поняття, про які йдеться в самій статті, а саме: раб-
ство, підневільний стан, обов’язкову та примусову працю 
з торгівлею людьми.

Розмежування  понять  здійснено  у  практиці  ЄСПЛ. 
У параграфі 122 у справі Siliadin v. France зазначено, що 
під  час  розгляду поняття  «рабство»,  відповідно до  ст.  4, 
Суд спирається на класичне визначення рабства, що міс-
титься в Конвенції про рабство 1926 р., яка визначає раб-
ство як «стан або становище особи, у зв’язку з яким вона 
виконує  деякі  або  всі  правомочності,  притаманні  праву 
власності» [3].

У справах Siliadin v. France та C.N. and V. v. France Суд 
проводить розмежування підневільного стану та рабства, 
а також підневільного стану та примусової чи обов’язкової 
праці.  Аналіз  показав,  що  «підневільний  стан»  означає 
зобов’язання  надавати  свої  послуги  під  примусом,  і  це 
поняття тісно пов’язане з поняттям рабства. У параграфі 
91 у справі C.N. and V. v. France вказано, що підневільний 
стан  є  однією  з форм примусової  чи обов’язкової праці. 

Основна відмінність підневільного стану від примусової 
чи обов’язкової праці  за  змістом ст.  4 Конвенції полягає 
у  відчутті жертви, що  її  стан  є  постійним  і що  ситуація 
навряд чи зміниться [4]. 

Отже, робимо висновок про те, що ці поняття, про які 
йдеться  у  ст.  4  Конвенції,  розмежовуються  залежно  від 
ступеня  суб’єктивного  сприйняття особою власного  ста-
новища, а також певних об’єктивних чинників, пов’язаних 
з особливостями праці, яку мають виконувати особи, три-
валості  та  характеру  такої  праці.  Це  розмежування  має 
більше не практичний, а теоретичний характер для вста-
новлення  порушення  ЄСПЛ.  Однак  розмежування  було 
необхідним для подальшого співставлення понять із тор-
гівлею людьми.

Досить  цікавим  є  те,  що  про  відносини  власності 
йдеться  не  лише  за  рабства,  але  й  за  торгівлі  людьми. 
У Керівництві  із  застосування ст. 4 Конвенції  зазначено, 
що  торгівля  людьми  за  самою  своєю  природою  ґрунту-
ється  на  здійсненні  повноважень,  пов’язаних  із  правом 
власності.  Вона  трактує  людей  як  товари,  які  можуть 
купуватися  і  продаватися,  а  також  можуть  бути  залу-
чені  до  примусової  праці,  часто  низькооплачуваної  або 
зовсім  неоплачуваної,  як  правило,  в  секс-індустрії,  але 
часом  і  в  інших  сферах.  Це  передбачає  тісне  спостере-
ження за діяльністю жертв, чиє право пересування часто 
обмежене. Торгівля людьми включає в себе застосування 
насильства  і  погроз щодо жертв,  які живуть  і  працюють 
у поганих умовах [5, с. 5]. Тобто фактично це означає, що 
торгівля людьми фактично передує оберненню в рабство, 
підневільний стан,  а  також залученню до примусової чи 
обов’язкової праці.

У  пояснювальній  доповіді,  що  супроводжує  Конвен-
цію  про  заходи щодо  протидії  торгівлі  людьми  [6],  така 
торгівля  названа  сучасною  формою  работоргівлі.  На 
нашу думку, ця позиція є правильною, але сформульована 
досить вузько, адже торгівля людьми може використову-
ватися не лише для обернення людей у рабство, але й для 
подальшого вилучення та трансплантації органів, релігій-
них обрядів, церемоній, зокрема весільних тощо.

Суд у  справі Rantsev v. Cyprus  and Russia  вказав, що 
не вважає за необхідне визначати в конкретному контек-
сті  торгівлі  людьми,  чи  є  звернення,  на  яке  скаржиться 
заявник,  «рабством»,  «підневільним  станом»  чи  «при-
мусовою  або  обов’язковою  працею».  Суд  уважає,  що 
торгівля людьми,  за  змістом ст. 3  (а) Палермського Про-
токолу та ст. 4 (а) Конвенції про заходи щодо протидії тор-
гівлі людьми, підпадає під дію ст. 4 Конвенції [1]. Пози-
ція  ЄСПЛ  є  аргументованою  та  цілком  логічною,  однак 
постає питання про  те,  які ще  статті можуть бути пору-
шені під час торгівлі людьми.

Вважаємо,  що  це  безпосередньо  залежить  від  мети 
продажу,  умов  тримання,  ставлення  до  осіб  з  боку  зло-
чинців  тощо.  Дослідження  практики  ЄСПЛ  показало, 
що звернень до Суду у зв’язку з торгівлею людьми було, 
порівняно з іншими, небагато, що, на нашу думку, можна 
пояснити саме відсутністю прямої вказівки в Конвенції. 

Проаналізувавши  низку  рішень  Європейського  суду 
з прав людини, можемо зробити висновок про те, що під 
час звернення до Суду іноді констатується порушення не 
лише ст. 4 ЄКПЛ, але й  інших статей. Зокрема, у справі 
Rantsev  v. Cyprus  and Russia Суд  встановив  також пору-
шення Кіпром ст. 5  (право на свободу та особисту недо-
торканість)  [1]. Ця практика є правильною, адже під час 
продажу  людей  і  використання  їхньої  праці  зачіпаються 
й інші права та інтереси людей.

Автори впевнені, що залежно від обставин справи можна 
констатувати й порушення таких статей, як ст. 2  (право на 
життя), ст. 3 (заборона катування), ст. 8 (право на повагу до 
приватного і сімейного життя), ст. 9 (свобода думки, совісті 
та релігії) у разі продажу для проведення релігійних обря-
дів  і здійснення жертвоприношень, ст. 12 (право на шлюб) 



681

Порівняльно-аналітичне право
♦

у разі продажу людини для проведення примусових весіль-
них церемоній.

Висновки з дослідження і перспективи подаль-
ших розвідок у цьому напрямі. Європейський  суд  із 
прав  людини  має  бути  найбільш  прогресивним  міжна-
родним  органом,  який  діє  для  захисту  порушених  прав 
людини. Оскільки Суд  тлумачить  і  робить  власні  висно-
вки  виключно на  основі Конвенції  та  протоколів  до  неї, 

то ЄКПЛ має повно відображати ті відносини, які можуть 
бути  захищені  в  Суді,  у  своїх  положеннях.  Саме  тому 
вважаємо  за  потрібне  прописати  у  ст.  4  окремим  пунк-
том положення щодо заборони торгівлі людьми. Це дасть 
можливість людям звертатися за порушенням свого права 
до Суду, адже кількість звернень прямо вказує на те, що 
потенціальні заявники не сприймають ЄСПЛ як процесу-
альний інструмент захисту прав у разі торгівлі людьми.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Case of Rantsev v. Cyprus and Russia. Application no 25965/04. Judgment Strasbourg 7 January 2010. URL: http://www.refworld.org/

pdfid/4b4f0b5a2.pdf.
2. Конвенція про захист прав людини й основоположних свобод: прийнята 4 жовтня 1950 р. База даних «Законодавство України».
3. Конвенція про рабство: прийнята 25 вересня 1926 р. База даних «Законодавство України».
4. Case of C.N. and V. v. France. Application no 67724/09. Judgment Strasbourg 11 January 2013. URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%

22itemid%22:[%22001-114032%22]}.
5. Guide on Article 4of the European Convention on Human Rights. Prohibition of slavery and forced labour. 2019. URL: http://surl.li/bhnx.
6. Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми: прийнята 16 травня 2005 р. База даних «Законодавство 

України».



682

№ 1 2020
♦

УДК 34.341.4

ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗСЛІДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СТ. 2 ЄКПЛ

THE EFFECTIVENESS OF THE INVESTIGATION IN THE CONTEXT OF ART. 2 ECHR

Шельчук Т.С.,
студентка V курсу

Інституту прокуратури і кримінальної юстиції
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Глинська О.В.,
студентка V курсу

Інституту прокуратури і кримінальної юстиції
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

У статті авторами проаналізовано зміст ст. 2 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і сфери її 
застосування. Для дослідження було обрано ефективність розслідування обставин смерті особи як один з аспектів права на життя. Ми 
дослідили низку рішень Європейського суду з прав людини, на підставі чого було визначено поняття «ефективності розслідування» та 
його складники. У результаті аналізу рішення ЄСПЛ було встановлено мету ефективного розслідування обставин смерті особи, а також 
визначено предмет розслідування. Авторами було досліджено принципи, на яких ґрунтується ефективне розслідування, а саме – неза-
лежність, неупередженість, адекватність, оперативність і прозорість. Кожен із зазначених принципів було досліджено окремо, та описано 
їхню сутність і значення. Також автори звертають увагу на те, що ЄСПЛ не вдається до визначення конкретних строків розслідування, 
форм чи процедури його здійснення, ці питання регулюються виключно внутрішнім законодавством держав. Автори дослідили питання 
ефективності розслідування обставин смерті особи, проаналізували дотримання зазначених принципів і вказали на основні проблеми, 
які потребують негайного вирішення. Автори звертають особливу увагу на те, що ініціатива проведення розслідування має походити від 
держави, відповідних правоохоронних органів. Крім того, ми дослідили питання щодо часу виникнення обов’язку держави із забезпечен-
ня розслідування. Стосовно ефективності розслідування на території України було проаналізовано декілька рішень ЄСПЛ, на підставі 
чого було виокремлено основні недоліки розслідування, на які неодноразово звертав увагу Суд. У своєму висновку автори ще раз наголо-
шують на необхідності запровадження ефективних положень кримінального законодавства, спрямованих на запобігання вчиненню зло-
чинів проти особи. Ми також вказуємо на гостру необхідність налагодження належної роботи системи правоохоронних органів, забезпе-
чення їхньої взаємодії для досягнення спільного результату. Автори вважають, що реформування правоохоронних органів є необхідним 
для відновлення довіри населення та дотримання міжнародних стандартів ефективного розслідування смерті особи.

Ключові слова: Конвенція, право на життя, розслідування, практика ЄСПЛ, ситуація в Україні.

The authors in this article analyze the contents of Art. 2 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms and sphere of its using. Effectiveness of investigating of the circumstances of a person’s death was chosen as a topic of this article. 
We have examined a number of judgments of the European Court of Human Rights, on the basis of which the definition of “investigation 
efficiency” and its components have been defined. Having analyzed the ECHR’s decision, the purpose of an effective investigation into the 
circumstances of the person’s death was identified and the subject of the investigation identified. The authors explored the principles on which 
effective investigation is based, namely independence; impartiality; adequacy; promptness and transparency. Each of these principles was 
explored separately and their nature and meaning were described. Also, the authors paid close attention that the ECHR does not determine the 
specific timeframe of the investigation, the forms or procedure for its implementation, these issues are governed only by the domestic law of 
the states. The authors investigated the effectiveness of investigating of the circumstances of a person’s death, analyzed adherence to these 
principles, and identified major issues that need immediate resolution. The authors pay close attention to the fact that the initiative to conduct 
the investigation should come from the state and the relevant law enforcement agencies. We have also investigated the moment of the State’s 
obligation to investigate is approaching. What about the effectiveness of investigation on the territory of Ukraine, we analyzed several decisions 
of ECHR and we described the drawbacks to which the Court has repeatedly drawn attention. In their conclusion, the authors paid close attention 
the necessity of making effective criminal law at preventing crimes against a person. We also paid attention to the urgent need for the proper 
functioning of the law enforcement system and ensuring their interaction to achieve a common result. The authors believe that law enforcement 
reform is necessary to restore public confidence and adhere to international standards for the effective investigation of a person’s death.

Key words: Convention, right to life, investigation, ECHR practice, situation in Ukraine.

Постановка проблеми. Право на життя є природним 
і  невіддільним  правом  кожної  людини,  яке  гарантується 
як  міжнародними  нормативними  актами,  так  і  актами 
національного  законодавства. Щодо  сфери  застосування 
права  на  життя,  то  тут  мають  місце  декілька  аспектів: 
усі  випадки  насильницької  смерті  чи  зникнення  особи; 
розслідування  обставин  смерті  та  зберігання  матеріалів 
такого розслідування; планування та проведення операцій 
із застосуванням сили; виключно необхідне застосування 
сили;  застосування  сили  та  спецзасобів;  смерть  під  час 
військової  служби;  надзвичайні  ситуації,  бойові  дії,  вій-
ськові навчання; загроза для життя у разі вислання (депор-
тації, екстрадиції); безпечність спорудження та експлуата-
ції об’єктів. Для забезпечення права на життя від держав 
вимагається  вчинення  належних,  необхідних,  достатніх 
і  ефективних заходів. Одним  із таких заходів є ефектив-
ність розслідування обставин смерті.

Стан опрацювання.  Розкриття  природи  права  на 
життя  є  темою  багатьох  наукових  досліджень,  однак 
саме  аспект  ефективного  розслідування  не  був  висвіт-

лений  у  наукових  працях  вітчизняних  авторів.  Тому  під 
час вивчення цього питання було використано праці іно-
земних  авторів,  а  саме:  B.C  J.L  van  Hout  (Britt),  Juliet 
Chevalier-Watts, Austen Morgan та інші. Крім того, наукове 
дослідження ґрунтується на сукупності рішень Європей-
ського суду з прав людини.

Метою статті  є  дослідження  та  аналіз  складників 
ефективного  розслідування  як  одного  з  аспектів  права 
на  життя, що  гарантується  Конвенцією  про  захист  прав 
людини та основоположних свобод. 

Виклад основного матеріалу. Ефективність  розсліду-
вання  обставин  смерті  особи  є  невіддільним  складником 
права  на  життя.  Належне  його  здійснення  залежить  від 
багатьох чинників, насамперед від наявності дієвої право-
охоронної  системи,  яка  спроможна  здійснювати  сумлінне 
і незалежне розслідування. Як показує практика Європей-
ського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), його забезпечення 
має значну кількість проблем у багатьох країнах світу.

Уперше обов’язок проведення  ефективного  розсліду-
вання  щодо  ймовірного  порушення  права  на  життя  був 
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сформульований  ЄСПЛ  у  справі  «McCann  and  Others  v. 
United  Kingdom»  (від  1995  р.).  Щодо  предмета  розслі-
дування,  то  слід  зазначити, що  це  будь-яке  позбавлення 
життя, що  виникає  внаслідок  ненавмисного  або  навмис-
ного застосування сили.

Ефективне  розслідування  –  це  розслідування,  яке 
здатне встановити винних і притягнути їх до відповідаль-
ності; форма розслідування, яка здатна досягти цієї мети, 
може  відрізнятися  залежно  від  обставин.  Крім  того,  це 
означає, що органами держави вжито всіх можливих кро-
ків для виявлення доказів смерті особи. Також слід зазна-
чити, що сюди входить і обов’язок держави запобігти мож-
ливим порушенням. Цей обов’язок може виникнути, коли 
неминуча загроза життю є достеменно відомою або може 
випливати  з  фактичних  обставин.  Отже,  щодо  першої 
ситуації, коли загроза для життя відома: не завжди ризик 
для життя може  вимагати  від  влади  запобігання  та  при-
душення  таких  правопорушень.  ЄСПЛ  у  справі  «Osman 
v.  United  Kingdom»  (1998)  встановив,  що  порушення 
зобов’язання щодо запобігання може бути виявлене лише 
тоді, коли влада знала чи повинна була знати, що життю 
людини загрожує небезпека, і вони не вживали доступних 
їм розумних заходів для запобігання цьому ризику [1]. 

Що стосується фактичних обставин, які  свідчать про 
загрозу  життю  людини,  то  у  справі  «Paul  and  Audrey 
Edwards  v.  United  Kingdom»  (2002  р.),  яка  стосувалася 
того,  що  сина  заявників,  у  якого  було  виявлено  ознаки, 
що  могли  свідчити  про  наявність  у  нього  шизофренії, 
було арештовано  і поміщено в одиничну камеру, а потім 
туди ж помістили іншого арештованого, за яким у мину-
лому значилися насильницькі пориви та напади, зокрема 
напад на товариша по камері у в’язниці під час минулого 
ув’язнення, у якого згодом було діагностовано шизофре-
нію. І через те, що відповідними органами не було взято 
до уваги ці обставини, сина заявників було вбито. ЄСПЛ 
зазначив,  що  влада  зобов’язана  захищати  затриманих, 
оскільки вони перебувають в особливо вразливому стано-
вищі [2].

У  п.  63  Рішення  у  справі  «İlhan  v.  Turkey»  (2000  р.) 
встановлюється, що  головна мета розслідування полягає 
в забезпеченні ефективного виконання національних зако-
нів, які захищають право на життя, а у разі, коли беруть 
участь  представники  держави  або  органи,  –  у  забезпе-
ченні їхньої відповідальності за смерті, в яких вони винні. 
Форма розслідування, яка досягне такої мети, може бути 
різною залежно від обставин. Проте, який би з методів не 
брався за основу, державні органи влади повинні діяти за 
своєю власною ініціативою у разі, коли вже якесь питання 
звернуло  їхню  увагу.  Вони  не  можуть  перекласти  це  на 
ініціативу родичів чи чекати подання формальної скарги 
або взяття кимось на себе відповідальності за проведення 
слідчої  процедури  [3].  Із  вказаного  рішення  можна  зро-
бити висновок про те, що держава може обирати будь-які 
законні  та  ефективні  форми  та  методи  розслідування  за 
умови, що вони здійснюються за ініціативою відповідних 
органів держави та сприяють досягненню мети розсліду-
вання, а саме – виконанню національних законів. На нашу 
думку, це рішення також стосується і того, що в багатьох 
випадках родичі померлих чи інші особи, які готові взяти 
на себе відповідальність за здійснення розслідування, вда-
ються до самостійних дій, спрямованих на отримання пев-
ної  інформації, яка вказує,  зокрема, на те, що обставини 
смерті певної особи мають «підозрілий» характер, і таким 
чином  добитися  від  правоохоронних  органів  активних 
дій щодо здійснення слідчої процедури, що не може мати 
місце, адже така ініціатива має надходити саме від спеціа-
лізованих органів державної влади.

У  міру  зростання  судової  практики  стало  можливим 
визначити  п’ять  загальних  принципів,  які  регулюють 
ефективне  розслідування:  1)  незалежність;  2)  неуперед-
женість;  3)  адекватність;  4)  оперативність  і  5)  прозо-

рість.  Дотримання  цих  п’яти  принципів  кваліфікується 
як  «ефективне розслідування»,  яке  відповідає  стандарту, 
передбаченому ст. 2 Конвенції [4].

У рішенні «Hugh Jordan v. UK» (2002) ЄСПЛ зазначив, 
що для того, щоб розслідування вбивства людини вважа-
лося  незалежним,  особи,  які  його  здійснюють,  повинні 
бути незалежними від тих, хто причетний до самого зло-
чину. Причому йдеться не тільки про відсутність ієрархіч-
ного чи інституційного зв’язку, але й про практичну неза-
лежність, тобто відсутність особистої зацікавленості – про 
це йдеться у рішенні ЄСПЛ «Ergі v. Turkey» (1998) [5].

Принцип  неупередженості  має  на  меті  забезпечити 
нейтральне та об’єктивне розслідування. Це вимагає від-
сутності інтересу до результатів розслідування та відсут-
ності  особистої  упередженої  думки  щодо  залучених  до 
справи сторін, а також додаткової вимоги, – неупередже-
ності  з  боку  органів,  які  проводять  розслідування щодо 
доказів, на які вони посилаються під час проведення слід-
ства [1]. Тобто орган, який проводить розслідування, пово-
диться об’єктивно, не приймаючи нічию сторону у справі, 
і  зобов’язаний  дослідити  обставини  провадження,  що 
викривають,  так  і  ті,  що  виправдовують  підозрюваного, 
обвинуваченого, а також обставини, що пом’якшують чи 
обтяжують  його  покарання,  надати  їм  належну  правову 
оцінку та забезпечити прийняття законних і неупередже-
них процесуальних рішень.

Щодо  вимоги  адекватності,  то  на  підставі  аналізу 
практики ЄСПЛ можна виокремити таке:

‒  адекватність  стосується  процедур  і  механізмів, 
пов’язаних із проведенням розслідування, і вимагає, щоб 
розслідування  проводилось  таким  чином,  щоб  забезпе-
чити повне вивчення всіх аспектів вбивства;

‒  у разі застосування сили з боку державних агентів 
слідство  також  повинно  бути  ефективним  у  визначенні 
того, чи була застосовувана сила виправданою;

‒  будь-який  недолік  у  розслідуванні,  що  підриває 
його здатність встановити причину смерті чи відповідаль-
них за неї осіб, може призвести до порушення цього стан-
дарту.

Ст.  2  ЄКПЛ  вимагає  оперативного  розслідування 
(справа «Armani Da Silva v. the United Kingdom») [6]. Суд 
погоджується з тим, що можуть бути перешкоди або труд-
нощі, які  заважають просуванню розслідування в певній 
ситуації, але швидка реакція влади під час розслідування 
випадків смерті осіб, як правило, може розцінюватися як 
важливий  елемент  підтримки  впевненості  громадськості 
в  дотриманні  відповідними  органами  влади  принципів 
верховенства  закону  та  сприятиме  запобіганню  будь-
яких змовам чи недопущенню протиправних дій  (справа 
«Tahsin Acar  v.  Turkey»)  [7].  ЄСПЛ  зауважує,  що  сплив 
часу може не тільки підірвати розслідування, але й оста-
точно скомпрометувати його шанси на завершення (справа 
«Mocanu and Others v. Romania»)  [8]. Тобто, незважаючи 
на те, що ЄСПЛ у своїх рішеннях не встановлює певних 
чітких строків, протягом яких має бути проведено розслі-
дування, правоохоронні органи повинні прагнути досягти 
таких стандартів і керуватися ними.

Останній принцип – це принцип прозорості, який сто-
сується інформації про хід розслідування, звичайно, в тих 
межах, коли це не загрожує інтересам слідства, і загалом 
інформація  про  діяльність  правоохоронних  органів  має 
бути відкритою для громадян. А насамперед така поінфор-
мованість  має  стосуватися  родичів  жертви  задля  дотри-
мання їхніх інтересів у процесі розслідування. Крім того, 
з  практики  ЄСПЛ  можна  зробити  висновок,  що  родичі 
мають  бути  залучені  до  процесу  розслідування,  при-
чому характер і міра такої участі залежать від конкретних 
обставин кожного окремо взятого провадження.

Тобто ЄСПЛ  у  своїй  практиці  виклав  загальні  прин-
ципи,  дотримання  яких  повинне  забезпечити  ефектив-
ність розслідування. Однак Суд не вдається до визначення 
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конкретних  строків  розслідування,  форм  чи  процедури 
його  здійснення,  це  питання  врегульовується  державами 
на  національному  рівні,  а  їхній  вибір  залежить  від  кон-
кретних обставин справи.

Після того, як ми дослідили сутність принципу ефек-
тивного  розслідування  смерті  особи  (протиправного 
позбавлення  життя)  в  контексті  ст.  2  ЄКПЛ,  доцільно 
з’ясувати, наскільки цей принцип дотримується в Україні.

Правоохоронна система України постійно реформу-
ється,  попри це,  основних проблем  так  і  не  вирішено. 
Зокрема,  строки  розслідування  затягуються,  досить 
часто безпідставно, через досить значну завантаженість 
слідство проводиться неефективно, з порушенням роз-
глянутих вище принципів, а деякі з нині чинних органів 
узагалі  неспроможні  довести процес  розслідування до 
кінця і передати справу до суду; ще один суттєвий недо-
лік  –  це  відсутність  взаємодії  між  правоохоронними 
органами. 

Питання  ефективності  розслідування  неодноразово 
було предметом розгляду ЄСПЛ у справах проти України. 
У рішенні по справі «Buchynska v. Ukraine» від 30 квітня 
2015  року,  заява  №  35493/10  ЄСПЛ  встановив:  розслі-
дування  характеризувалося  непотрібними  затримками 
та численними випадками бездіяльності, Суд зазначає, що 
кримінальна справа, розпочата 7 серпня 2002 року (у день, 
коли відбулася подія), станом на червень 2014 року все ще 
перебувала на розгляді суду першої інстанції. Тоді загальна 
тривалість провадження у справі становила майже дванад-
цять років. Суд повторює, що істотна затримка у розсліду-
ванні замаху на життя може сама по собі підірвати громад-
ську впевненість у дотриманні органами влади принципу 
верховенства  права  та  порушити  питання  за  ст.  2  Кон-
венції,  окрім  випадків,  коли  така  затримка  виправдана 
об’єктивними обставинами; Уряд не надав достатніх аргу-
ментів для виправдання дванадцятирічної тривалості про-
вадження,  у  зв’язку  з  цим Суд  зазначає, що  національні 
органи влади самі визнавали численні випадки бездіяль-
ності та затримки. Також у рішенні зі справи «Kholodkov 
and Kholodkova v. Ukraine» від 7 травня 2015 року, заява 
№ 29697/08 ЄСПЛ констатував, що Уряд не надав достат-
нього обґрунтування такої істотної затримки та не довів, 
що органи влади зробили все від них залежне для забез-
печення оперативного  та  всебічного  збору доказів,  вста-

новлення місця знаходження та притягнення до суду осіб, 
винних у смерті сина заявників [9, с. 22, 23]. 

Тому  з  аналізу  практики  ЄСПЛ  ми  може  зробити 
висновок, що  основними  проблемами,  які  впливають  на 
ефективність  розслідування  в  Україні,  є  такі:  необґрун-
товано  тривалі  строки  його  проведення,  бездіяльність  із 
боку  правоохоронних  органів,  що  призводить  до  втрати 
доказової інформації, внаслідок чого особам, відповідаль-
ним за позбавлення життя, вдається уникнути покарання, 
чому сприяє і відсутність неупередженості та безсторон-
ності з боку правоохоронних органів. І, як наслідок, пору-
шуються принципи  ефективного розслідування,  які  було 
визначено  практикою  ЄСПЛ,  цим  пояснюється  велика 
кількість звернень до міжнародних судових установ.

Висновки. Ст.  2  Конвенції  захищає  право  на  життя, 
що  зобов’язує  державу  не  лише  утримуватися  від  неза-
конного  позбавлення  життя,  але  й  забезпечувати  ефек-
тивне офіційне розслідування,  коли люди були вбиті  вна-
слідок  застосування  сили,  зокрема,  з  боку  держави. Крім 
того,  ЄСПЛ  наголошує,  що  ст.  2  Конвенції  покладає  на 
державу  обов’язок  забезпечити  право  на  життя  шляхом 
запровадження ефективних положень кримінального зако-
нодавства, спрямованих на запобігання вчиненню злочинів 
проти особи і підкріплених правоохоронною системою для 
запобігання, припинення та покарання за порушення таких 
положень.  Цей  обов’язок  опосередковано  вимагає  існу-
вання певної форми ефективного розслідування, якщо є під-
стави  вважати,  що  особа  зазнала  небезпечних  для  життя 
травм  за  підозрілих  обставин.  Саме  тому  ЄСПЛ  у  своїй 
практиці  виробив  критерії  такого  розслідування,  на  які 
повинні орієнтуватися держави: незалежність, неупередже-
ність, адекватність, оперативність, прозорість. Дотримання 
цих критеріїв спрямовано на здійснення ефективного роз-
слідування, що, у свою чергу, сприяє підтриманню довіри 
до правоохоронних органів і забезпечує верховенство права 
в державі. Питання ефективності розслідування в контек-
сті ст. 2 Конвенції є дуже актуальним і для України, адже, 
судячи з дослідження практики ЄСПЛ та аналізу статистич-
них  даних щодо  розслідування,  рівень його  ефективності 
є досить низьким, що свідчить про необхідність реформу-
вання та реорганізації правоохоронної системи з урахуван-
ням міжнародного досвіду та досліджених вище критеріїв, 
які були вироблені у практиці ЄСПЛ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. B.C.J.L van Hout (Britt) (2013). The obligation to investigate under Article 2 of the European Convention on Human Rights in Iraq. Tilburg 

Law School, 29. URL: http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=131781.
2. Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі (2002). Рішення у справі «Пол та Одрей Едвардз проти Спо-

лученого Королівства». Комюніке Секретаря Суду. URL: http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=459.
3. Українське право (2017). Особливості застосування статті 2 ЄКПЛ «право на життя». URL: https://ukrainepravo.com/international_

law/european_court_of_human_rights/sfsboyvsfkhk-iafkhsftsvarrya-fkhakhkhk-2-tuavs-ra-zykhkhya-zhnto.
4. Juliet Chevalier-Watts (2010). Effective Investigations under Article 2 of the European Convention on Human Rights: Securing the Right 

to Life or an Onerous Burden on a State? European Journal of International Law. 5. URL: http://www.ejil.org/article.php?article=2082&issue=103.
5. European court of human rights (2002). Case of Hugh Jordan v. UK. (Application no. 24746/94). URL: file:///C:/Users/User/Down-

loads/001-59450.pdf.
6. European court of human rights (2008). Case of Armani Da Silva v. UK. (Application no. 5878/08) on 21 January 2008. URL:  

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-111334%22]}.
7. European court of human rights (2004). Case of Tahsin Acar v. Turkey. (Application no. 26307/95) on 8 April 2004. URL:  

http://echr.ketse.com/doc/26307.95-en-20040408/view.
8. European court of human rights (2014). Case of Mocanu and Others v. Romania. (Applications nos. 10865/09, 45886/07 and 32431/08) 

on 17 September 2014. URL: https://www.rightofassembly.info/assets/downloads/Mocanu_v._Romania_(2014).pdf.
9. Інформаційно-методичний збірник рішень Європейського суду з прав людини, щодо яких до Національної школи суддів 

України надходили звернення Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини у 2015–2016 роках. URL:  
http://www.nsj.gov.ua/files/14867275671486653361.pdf.



685

Порівняльно-аналітичне право
♦

УДК 347

ЕКОСОФСЬКЕ ПІДҐРУНТЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПОСОБІВ ВИРІШЕННЯ  
ЕКОЛОГО-ПРАВОВИХ КОНФЛІКТІВ

ECOSOPHICAL BACKGROUND OF THE ALTERNATIVE METHODS  
OF ENVIRONMENTAL-LEGAL CONFLICT RESOLUTION

Мельничук Ю.І.,
кандидат філософських наук, 

доцент кафедри спеціальних юридичних дисциплін 
Навчально-наукового інституту права 

Національного університету водного господарства та природокористування

Соціальна практика та природа права висувають необхідність розширення способів врегулювання екологічних конфліктів, долучив-
ши до цього процесу можливі альтернативи. У статті розглядаються проблемні аспекти вирішення екологічних конфліктів, які є специ-
фічними через об’єкт правового регулювання. Оскільки взаємовідносини між людиною та природою є складними, вони узгоджуються 
завдяки законам розвитку природи та суспільства. Людина в процесі своєї життєдіяльності використовує природні ресурси та здійснює 
вплив на навколишнє природне середовище, у зв’язку із чим виникають різні конфлікти. Гострою проблемою сьогодення є раціональне 
природокористування та збереження довкілля. 

Екологічні конфлікти, які виникають, не завжди вдається розв’язати судовим шляхом, тому існує необхідність пошуку нових способів 
врегулювання зазначених видів конфліктів. Актуальним залишається питання вдосконалення правових норм, які регламентують про-
цедурні аспекти вирішення окремих екологічних конфліктів. 

Екософія права в межах антропологічних досліджень природи права передбачає розгляд людини як екологічно орієнтованої осо-
бистості, яка усвідомлює себе суб’єктом правосвідомості в екосфері, яка здатна діяти конструктивно та відповідально. На думку автора, 
застосування медіації при вирішенні екологічних конфліктів уможливить вплив на екологічну свідомість особистості та сприятиме гармо-
нізації взаємовідносин із природним середовищем. Саме в такій площині значущою є ідея про ноосферну коеволюцію. 

Враховуючи різні аспекти стану навколишнього середовища й екологічних систем, збереження біологічного різноманіття, вплив гос-
подарювання на довкілля екологічна ефективність державної політики повинна передбачати не лише удосконалення природоресурсного 
та природоохоронного законодавства, а й розвиток екологічної медіації, яка допомагатиме зміні аксіологічних аспектів світогляду люди-
ни, що уможливлює переосмислення семантичного наповнення норм законодавства та їх реалізації. 

Ключові слова: екологічні конфлікти, екологічне законодавство, медіація, екософія права, ідентифікація екологічних порушень.

Social practice and the nature of law make it necessary to expand ways of resolving environmental conflicts by including possible alternatives. 
The article discusses the problematic aspects of resolving environmental conflicts that are specific because of the object of legal regulation. 
Because the relationship between man and nature is complex, however, they are harmonized by the laws of nature and society. Man, in the 
course of his life, uses natural resources and influences the environment, in connection with this there are various conflicts. The acute problem 
of today is the rational use of nature and the environment.

Environmental conflicts that do not always arise cannot be resolved through litigation, so there is a need to find new ways to resolve these 
types of conflicts. The issue of improving the legal rules governing the procedural aspects of resolving particular environmental conflicts remains 
relevant.

Within the framework of anthropological studies of the nature of law, the ecosophy of law implies the consideration of a person as an 
environmentally conscious individual, who recognizes himself as a subject of justice in the ecosphere, able to act constructively and responsibly. 
According to the author, the use of mediation in resolving environmental conflicts will influence the environmental consciousness of the individual 
and promote the harmonization of relationships with the natural environment, in such a plane the idea of noospheric co-evolution is significant. 

Given the various aspects of the environment and ecological systems, the conservation of biological diversity, the environmental impact 
of public policy, the environmental policy must not only improve the nature of resource and environmental legislation. Also, the development of 
environmental mediation, which will help to change the axiological aspects of human outlook, which makes it possible to rethink the semantic 
content of the rules of law and their implementation.

Key words: environmental conflicts, environmental legislation, mediation, eco-law, identification of environmental violations.

Постановка проблеми. Сучасні  реалії  розвитку 
суспільства  маркуються  конфліктністю  в  різних  сферах 
життєдіяльності людини. Актуальними, на думку автора, 
є  екологічні  конфлікти,  правове  регулювання  яких  спе-
цифічне,  оскільки  передбачає  їх  ідентифікацію  та  вста-
новлення  правового  характеру  екологічного  порушення 
в кожному конкретному випадку правового регулювання. 

Екологічні конфлікти мають правові наслідки (перед-
бачають  дію).  Кожний  об’єкт  екологічного  права  тради-
ційно отримує правову дефініцію,  яка базується на його 
онтології, проте існує термінологічна невизначеність між 
тими поняттями, які використовуються в законах. Правове 
регулювання екологічних конфліктів передбачає розвиток, 
удосконалення правових інститутів і норм. 

Постановка проблеми. У  національному  законо-
давстві  відображено  екосистемний  підхід  до  вирішення 
питань щодо захисту права на довкілля. Також закріплено 

і поресурсний підхід до забезпечення здійснення права на 
використання та охорону природних ресурсів. 

Проблематичність питання врегулювання екологічних 
конфліктів полягає в тому, що існує певна невизначеність 
щодо об’єктів здійснення прав. Натепер вивчення еколо-
гічних  прав  і  свобод  відбувається  майже  в  усіх  сферах 
навколишнього  середовища,  наприклад  при  збереженні 
і  використанні  водних  ресурсів,  охороні  атмосферного 
повітря.  Право  на  захист  порушеного  конституційного 
права на безпечне довкілля належить кожному, і може бути 
реалізованим  громадянином  особисто,  але  через  колізії 
часто не реалізовується. Тому постає питання щодо зба-
лансованості між  інтересами  суспільства  та  приватними 
правами,  держава  ж  повинна  сприяти  їх  забезпеченню. 
Тобто має були можливість вибору при врегулюванні еко-
логічних конфліктів пошуку нових шляхів і способів зба-
лансування інтересів.
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Стан опрацювання. Обґрунтування  сутності  права 
з  позиції  дослідників  екофілософії  уможливлює  розши-
рення  спектру  розуміння  людини  крізь  призму  її  місця, 
призначення в соціумі та природі. Деякі дослідники звер-
нули  увагу  на  зазначену  проблему  й  висвітлили  свою 
позицію у працях  (Р. Атфілд  [1], Г. Йонас  [2], О. Хеффе 
[3], члени Римського клубу (зокрема, А. Печчеі [4]). 

Роль  екософії  права  при  вирішенні  актуальних  про-
блем сучасного розвитку суспільства полягає в тому, що 
серед питань,  які  хвилюють  як  правознавців, філософів, 
так  і  звичайних  громадян,  особливу  увагу  привертає 
питання,  пов’язане  із  забезпеченням  екологічної  без-
пеки людини. У зв’язку із зазначеним не можна не звер-
нути  увагу  на  ноосферну  концепцію  В.І.  Вернадського 
[5],  а саме його тези щодо рівня екологічної та правової 
культури  людини,  збалансування  алгоритму  коеволюції. 
У працях О. Антонюк [6], Н. Мазаракі [7] та інших висвіт-
лене  питання  щодо  ефективності  застосування  медіації. 
Наукові  розвідки  екофілософського,  правового  змісту 
свідчать  про  взаємопов’язаність  усіх  сфер  життєдіяль-
ності людини та необхідність врегулювання конфліктних 
ситуацій, в тому числі й екологічних. 

Мета статті – розгляд можливості застосування меді-
ації  як  альтернативного  способу  вирішення  екологічних 
конфліктів.

Виклад основного матеріалу. Переосмислення імпе-
ративів регулювання правовідносин в екосфері у контек-
сті феноменологічного  осмислення  структурних  елемен-
тів  правової  реальності  як  складника  феномена  права, 
людини,  соціуму  як  взаємопов’язаних  елементів  розви-
ваючої  реальності  уможливлює  розгляд  альтернативних 
шляхів врегулювання екологічних конфліктних ситуацій. 
Екософське  осмислення  права  не  можливе  без  екосоці-
ософського  розуміння.  Так,  А.А.  Козловський  визначає 
право  як  духовне  явище  та  зауважує, що  завдяки  цьому 
ми  можемо  говорити  про  реалізацію  свободи  людини 
[8, с. 61]. 

Екологічне  та  природоресурсне  право  здебільшого 
досить  консервативне,  що  впливає  на  оновлення  норм 
законодавства, але не завжди гармонізує правовідносини 
в екосфері. Натепер існують проблеми щодо ефективності 
методологічної  гармонізації  алгоритмів  відношення  між 
суб’єктами права в соціумі з об’єктами природного сере-
довища, з реалізацією права як регулятора на основі еко-
логічної  правосвідомості. Осмислення  права  як фактору 
гармонізації відносин в екосфері дає змогу застосовувати 
й  інші  альтернативні  інструменти  для  вирішення  еколо-
гічних конфліктів,  закріплення  інструментів гармонізації 
екоправового соціуму.

Під поняттям «альтернативне врегулюванням спорів» 
варто  розуміти  процеси,  за  допомогою  яких  вирішують 
спори  і  конфлікти  без  звернення  до  судових  інстанцій. 
Здебільшого альтернативне врегулювання спорів здійсню-
ється недержавними організаціями чи приватною особою. 
Сучасна  концепція  системи  врегулювання  спорів  базу-
ється на  інноваційному плюралістичному підході та зао-
хочує  сторони  до  самостійного  пошуку  взаємовигідних 
рішень.

Забезпечення  кращого  доступу  до  правосуддя,  яке 
становить частину політики Європейського Союзу, спря-
мованої  на  встановлення  простору  свободи,  безпеки 
та  правосуддя,  має  включати  доступ  як  до  судових,  так 
і позасудових методів врегулювання суперечок [9].

Серед  правових  визначень  поняття  «медіація»  слід 
вказати  такі:  медіація  –  переговори  за  участі  нейтраль-
ного посередника, конфіденційний процес яких базується 
на принципі добровільності,  а нейтральна третя сторона 
(медіатор  /  посередник)  допомагає  виробити  рішення, 
яке б задовільнило інтереси сторін [10]. Варто зауважити 
й  таку дефініцію: посередництво –  структурований про-
цес,  в  якому  дві  або  більше  сторін  намагаються  само-

стійно досягти згоди для вирішення свого спору за допо-
могою посередника [9]. 

  Відповідно  до  пункту  3  преамбули  Директиви 
№ 2008/52/ЄС Європейського  парламенту  та Ради про 
деякі  аспекти  посередництва  (медіації)  в  цивільних 
і комерційних справах [11, с. 234], варто говорити про 
затвердження  базових  принципів  позасудової  про-
цедури  врегулювання  спору.  Вихідні  та  визначальні 
правові  ідеї, положення та  засади, які  становлять про-
цедурне  та  організаційне  підґрунтя  здійснення  проце-
дури медіації  і  спрямовані  на  ефективне,  взаємоприй-
нятне  розв’язання  конфлікту  між  учасниками  спору, 
називаються  принципами  медіації.  Такими  базовими 
принципами  медіації,  які  найбільш  розповсюджені 
у законодавстві про медіацію зарубіжних країн і визна-
чені  в  основних  рамкових  міжнародних  документах, 
є добровільність; рівність сторін, нейтральність медіа-
тора, конфіденційність та інші. 

В процесі медіації при вирішенні конфлікту здійсню-
ється  формулювання  інтересів  та  очікувань  учасників, 
тобто  фокус  уваги  спрямований  не  лише  на  вирішення 
проблеми,  а  й  на  досягнення  порозуміння. Акцент  здій-
снюється на  інтереси сторін, пошук точок спорідненості 
з  метою  прийняття  взаємовигідних  домовленостей, 
оскільки  лише  в  такому  випадку  рішення  буде  ефектив-
ним і дотриманим сторонами.

В науковій літературі можна віднайти концепцію, від-
повідно  до  якої  медіатор  повинен  повідомити  сторонам 
і правову оцінку деяких явищ, тобто медіатор може про-
інформувати  сторони  про  можливість  змісту  судового 
рішення, яке могло бути винесено за висновками розгляду 
справи в суді замість процедури медіації. Г. Ригер зазначає, 
що цей підхід є більш правильним, оскільки «рамки авто-
номного регулювання спору задає саме правова основа»; 
також право надає сторонам той необхідний інструмента-
рій, який може бути використаний при розробці юридично 
обов’язкової угоди [12]. Хоча за бажанням сторін посеред-
ник може надати правову оцінку або проінформувати сто-
рони й про можливе судове рішення.

Що  ж  до  процедурних  аспектів  застосування  медіа-
ції  то,  на  думку Л.В.  Голи  [13],  їх можна  виділити  такі: 
влаштування переговорів між сторонами конфлікту; адек-
ватний  виклад  претензій  сторін;  висвітлення  зацікавле-
ності  сторін;  пошук  причини  спору;  розробка  методів 
розв’язання спору; підписання угоди про примирення. 

Важливим  моментом  при  розгляді  екологічних  кон-
фліктів є дефініція їх причин. Так, А. Бохан [15] виділяє 
процес добування природних ресурсів; механізми управ-
ління  природними  ресурсами;  якість  і  кількість  природ-
них  ресурсів,  наслідки  екологічних  конфліктів.  Фокус 
уваги на причинно-наслідкових зв’язках екологічних кон-
фліктів,  на  думку  автора,  сприятиме  усвідомленню його 
учасниками та алгоритмізуватиме їх подальші дії для вирі-
шення проблеми.

Як наголошує М. Кузьміна [14, с. 60], вважати медіа-
цію завершеною можна лише в тому випадку, коли умови 
медіації будуть не лише погоджені, а й фактично виконані 
сторонами  у  добровільному  чи  примусовому  порядку. 
Рішення,  прийняте  за  результатами  процедури  медіації, 
не повинно розглядатися  як вторинне рішення по відно-
шенню до судових розглядів через те, що виконання угод, 
досягнутих посередництвом, залежить від доброї волі сто-
рін. Тому варто акцентувати увагу на добровільності, а не 
примусовості.

На думку  автора,  застосування медіації  при  вирішенні 
екологічних конфліктів в Україні мало б позитивний вплив 
на  екологічну  свідомість  громадян.  Варто  згадати  австра-
лійський досвід  екологічного правосуддя,  який характери-
зується особливостями в процедурному плані, створенням 
судових прецедентів. Так, суд заохочує до альтернативного 
вирішення спорів, надає цю послугу на безкоштовній основі. 
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Сторонам  екологічного  конфлікту  здебільшого  потрібно 
розробити  план  врегулювання  суперечки,  який  допоможе 
вирішити проблемне питання. 

Послідовність  дій  щодо  альтернативного  врегулю-
вання передбачає такі кроки: домовленість з управлінням 
справами  та  зустріч  конфліктуючих  сторін;  зустріч  екс-
пертів; засідання під головуванням реєстратора. Це шлях 
для  досягнення  домовленостей  і  вирішення  конфлікту, 
але у випадку не досягнення конкретних домовленостей 
справа потрапляє на розгляд суддів [16].

Висновки. Екологічні  конфлікти пов’язані  з  інтере-
сами осіб при їх взаємодії з природою. В нинішніх умо-

вах  розвитку  нашої  держави  необхідно  гармонізувати 
інтереси  суб’єктів  екологічних  правовідносин,  застосо-
вуючи  альтернативні  способи  врегулювання  конфліктів 
у  сфері взаємовідносин людини та природи. Екологічні 
конфлікти є різновидом конфлікту, який включає в себе 
екологічний, соціальний, правовий складники. 

Найкраще  вирішувати  екологічні  конфлікти  вчасно, 
застосовуючи  для  цього  різні  способи  з  метою  їх 
розв’язання.  Для  цього  потрібна  як  нормативно-правова 
база, так і загальноприйняті процедури, алгоритми врегу-
лювання таких видів конфліктів, а також еколого-правова 
культура членів суспільства.
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В статье осуществлен анализ «причины» и «следствия» как категорий философии. Таким образом возможно понять действитель-
но важные и необходимые логические определения причинности, отбросить всякого рода ненужные понимания и наслоения. Чтобы 
выяснить точные условия образования этих универсальных понятий, их границ, относительности, взаимопереходов, необходимо рас-
смотреть причины и следствия как стороны диалектической противоположности.

В рамках проведенного исследования получены результаты, имеющие значимость как для познавательной, так и для практической 
деятельности. Анализ указанных категорий философии показал, что последние являются принципами, законами мышления и деятель-
ности, с помощью которых предмет постигается и мыслится. Они являются объективными формами, которые одновременно выступа-
ют формами и законами субъективной деятельности, то есть практики и познания. Категории являются универсальными понятиями, 
дающими человеку возможность идеально двигаться по форме вещей, постигать способ формирования, реального функционирования 
предметов и явлений. Категории также представляют собой орудия познавательной деятельности, поскольку являются своего рода 
идеальными формами деятельности, конечными формами познания, что постоянно развивается.

Научные понятия должны быть полностью пропитаны философскими категориями как общее в особенном. Поэтому применение 
философских категорий играет большую роль в осознании правовых проблем, поскольку любая наука применяет эти категории в каче-
стве моментов своей содержательной логики. Чтобы понять сущность права, необходимо начинать с внимательного и критического 
изучения его философских оснований. 

В статье рассматривается вопрос, являются ли характер и нравы определенного народа причиной его государственного устройства, 
законов или их действием, а затем приходят к пониманию этих двух факторов с точки зрения взаимодействия, так что причина в том же 
отношении, в каком она есть причиной, есть вместе с тем и действием, действием в том же отношении, в каком оно есть действием, 
вместе с тем и причиной. 

Принята позиция, согласно которой понять отношение взаимодействия можно, не оставляя обе его стороны в непосредственной 
данности, их необходимо познать как моменты третьего, высшего начала.

Ключевые слова: категории, причина, следствие, сущность, взаимодействие, понятие, право.

The article gives detailed analysis of the cause and the effect as categories of philosophy. This makes possible to understand the really 
important and necessary logical definitions of causality, to discard all kinds of unnecessary understandings and overlapping. At the same time, in 
order to determine the precise conditions for the formation of these universal concepts, their boundaries, their relativity and their interaction, it is 
necessary to consider the cause and effect as the parties to the dialectical opposite.

In the research was obtaining results, which are relevant for both educational and practical purposes. The analysis of these categories 
of philosophy showed that the latter are the principles, laws of thought and activity by which the subject is understood and thought. They are 
objective forms that simultaneously are both forms and laws of subjective activity, that is, practice and cognition. The categories are universal 
concepts that enable the human being to move perfectly along the form of things, to comprehend the way things are formed, the real functioning 
of things and phenomena. Thus, categories are also instruments of cognitive activity, as they are kind of ideal forms of activity, finite forms of 
cognition that are constantly evolving.

Scientific notions should be fully imbued with philosophical categories as a general in the special. For these reasons, the application 
of philosophical categories plays an important role in the understanding of legal problems cos each sciences apply these categories as the 
moments of his informative logic. Therefore, to understand the essence of law, it is necessary to start with a careful and critical examination of 
its philosophical foundations.

The article is considered whether the character and mores of a particular people are the cause of its State structure and its laws, or vice versa, 
and then comes to an understanding of these two factors in terms of interaction, so the reason in the same way that it is the cause is the action, 
and the action in the same way that it is the action, is also the cause. We have adopted the position that we can understand the relationship of 
interaction, not setting both sides in the first place, but explore it as moments of the third, a higher principle.

Key words: categories, cause, effect, essence, interaction, concept, law.

Понятию  причинности  всегда  придавалось  большое 
значение.  Принятие  ее  объективного  характера  приво-
дило  к  признанию  возможности  познаваемости  мира,  а 
ее  непризнание  –  к  отрицанию  такой  возможности,  что 
вызывало скептические взгляды на мир. 

Понять действительно важные и необходимые логиче-
ские  определения  причинности,  отбросить  всякого  рода 
ненужные  наслоения  можно,  рассматривая  причинность 
как категорию философии, поскольку категории являются 
объективными  формами,  которые  в  то  же  время  высту-
пают формами и законами субъективной деятельности, то 
есть практики и познания. 

В  рассмотрении  вопроса  о  философских  категориях 
следует  отметить  исследования  алма-атинской  фило-

софской  школы,  возглавляемой  Ж.М.  Абдильдиным, 
в  которых  осуществлен  качественный  анализ  категорий 
философии. Однако не было уделено должного внимания 
рассмотрению  категорий  причины  и  следствия  в  сфере 
права, что и является целью этой статьи. 

Согласно философской традиции, исходящей от Гегеля, 
под  причинностью  понимается  внутренняя,  необходимая 
связь  двух  событий,  отношение  причинения,  необходи-
мого  причинения  одного  другим.  Действующая,  порож-
дающая,  активная  сторона  есть причиной;  сторона опре-
деляемая,  вызываемая  и  порождаемая  есть  следствием 
(или  действием).  Причина  есть  активной,  действующей 
стороной  противоположности,  которая  благодаря  своему 
действию  и  есть  причиной.  Следствие  –  определяемая, 
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относительно пассивная сторона, поэтому она и есть след-
ствием, что имеет свою причину, положенную своей при-
чиной [2, c. 379].

Следует  понимать,  что  каузальность  обычно  есть 
лишь  частичкой  всемирной  связи. Понятие  причинно-
сти  абстрагируется  из  универсальной,  всемирной  объек-
тивно-реальной связи, выражает ее вполне определенную 
часть. Причина и следствие – суть представления, которые 
имеют значения как таковые только в применении к этому 
отдельному случаю; но как только мы будем рассматривать 
этот  отдельный  случай  в  его  общей  связи  со  всем миро-
вым целым, эти представления сходятся и переплетаются 
в  представлении  универсального  взаимодействия,  в  кото-
ром  причины  и  следствия  постоянно  меняются  местами; 
то, что здесь или теперь является причиной, становится там 
или тогда следствием и наоборот [2, c. 378–379]. Поэтому 
нужно выяснить точные условия образования этих универ-
сальных понятий, их  границ, относительности, взаимопе-
реходов. Это возможно при рассмотрении причины и след-
ствия как сторон диалектической противоположности.

Такие  противоположности  (противоречия)  столь  же 
неотделимы один от другого, как и противоположны, они, 
несмотря на всю противоположность, взаимно проникают 
друг в друга.

Одно  полагает  другое,  а  другое  предполагает  пер-
вое. Причина первоначальна по отношению к действию. 
Действие – это иное причины, положенность в противо-
положность  первоначальному,  оно  опосредствовано 
первоначальным.  Следовательно  причина  и  следствие 
тождественны.  Поэтому  действие  не  содержит  вообще 
ничего, что не содержится в причине, а причина не содер-
жит ничего, чего нет в ее действии. Причина есть причина 
лишь постольку, поскольку она порождает действие; при-
чина  –  это  только  определение:  иметь  действие,  а  дей-
ствие – это лишь определение иметь причину. В причине 
как таковой заключается ее действие, а в действии – при-
чина [2, c. 379].

Причинность, понятая таким образом, перерастает во 
взаимодействие,  в  котором  предполагаются  две  взаимо-
действующие  стороны:  причина  и  противопричина,  или 
действие  и  противодействие.  Причина  не  только  имеет 
свою вызывающую ее  к жизни причину и  так  до  беско-
нечности,  но  в  процессе  взаимодействия  может  снова 
стать причиной и дать начало новому витку событий, тем 
самым вывести из однолинейного прогресса в бесконеч-
ность [2, c. 380]. 

Попеременно  причина  определяется  также  как  неко-
торое положенное или действие; она тогда имеет другую 
причину.  Так  возникает  прогресс  в  бесконечность,  иду-
щий от действия к причинам. И точно так же получается 
нисходящий  прогресс,  когда  действие,  рассматриваемое 
со стороны тождества с причиной, само определяется как 
причина, как некая другая причина, которая в свою оче-
редь порождает другие действия и так далее до бесконеч-
ности [1, с. 332].

Гегель  обращал  внимание  на  то,  что  в  исторических 
исследованиях  раньше  всего  рассматривается  вопрос, 
являются ли характер и нравы определенного народа при-
чиной его государственного устройства и его законов или 
наоборот  их  действием  и  затем  приходят  к  пониманию 
этих двух факторов:  характера и нравов и  государствен-
ного устройства и законов с точки зрения взаимодействия. 
Так  что  причина  в  том же  отношении,  в  каком  она  есть 
причина, есть вместе с тем действием, и действие в том 
же отношении,  в каком оно есть действием,  есть вместе 
с тем и причиной.

Здесь  нужно  согласиться  с  Гегелем,  который  под-
черкивал,  что  для  того,  чтобы  понять  отношение  взаи-
модействия,  мы  должны  не  оставлять  обе  его  стороны 
в  непосредственной  данности,  а  должны познать  их  как 
моменты третьего, высшего, которое как раз и есть поня-
тие. Если мы, например, рассматриваем нравы народа как 
действие  его  государственного  устройства  или  государ-
ственное устройство как действие нравов, то этот способ 
рассмотрения  может  быть  и  правильный,  однако  он  все 
же  не  дает  окончательного  удовлетворения,  потому  что 
на самом деле мы не поняли ни государственного устрой-
ства,  ни  нравов  этого  народа. Удовлетворение  получают 
лишь тогда, когда познают, что эти две стороны, а также 
и  все  остальные  стороны,  которые  обнаруживают  нам 
жизнь, история народа имеют своим основанием понятие 
[1,  с.  336], которое  является  определяющим  моментом 
объективного, должного и необходимого. Задачей как раз 
и является понимать эту объективность и следовать ей. 

Объективность  в  отношении  права  можно  описать 
так, что во внешнем отношении человека к человеку есть 
некая  единая  и  объективная  правота,  которую  можно 
познать только через внутренний опыт, через подлинное, 
предметное испытание и раскрытие естественного права 
[3, c. 157]. 

В  глубине  души  каждый  человек  имеет  способность 
отличить лучшее от худшего. Причем здесь имеется в виду 
не субъективные мнения, а «переживание» объективного. 
Человек  с  развитым  правосознанием  сам  будет  с  необ-
ходимостью принимать необходимые нормы и  должным 
образом их применять. То есть на стадии правотворчества 
принимать  такие  возможности,  которые  позволяют  вос-
произвести  в  нормах  положительного  права  право  есте-
ственное.  На  стадии  же  правоприменения  распознавать, 
правильно  истолковывать  это  объективное  содержание 
(закрепленное  в  правовых  предписаниях)  и  применять 
правовые предписания таким образом, чтобы право дей-
ствовало  сообразно  своей  природе.  Также  быть  способ-
ным «увидеть» эту объективность даже в несовершенном 
писаном праве и следовать ей. 

Таким  только  образом  правовая  возможность  станет 
развитой правовой действительностью. То есть когда воз-
можность разумно осуществлена, разумно организована, 
при этом «разумно» означает «эффективно», «в совершен-
стве» согласно сущности осуществляемого.
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Попри те, що з-поміж інших термінів «примус» усе ж 
таки значно вплинув на історію юридичної, філософської, 
соціологічної,  політичної,  економічної,  етичної  наук, 
дослідження філософсько-правової концепції є порівняно 
нещодавнім науковим явищем. Упевнений, що винятково 
у філософсько-правовому дискурсі двадцять першого сто-
ліття,  зважаючи  на  нинішню  актуалізацію  прав  людини, 
вивчення примусу отримає усебічне наукове підґрунтя.

Відтак,  хочу  підкреслити  оправдане  акцентування 
автором  монографії,  власне,  на  багатовимірному  дослі-
дженні філософсько-правової  інтерпретації  дискурсу. Це 
передбачало  концептуалізацію онтологічної  суті  поняття 
«примус» і водночас з’ясування: а) наявності морального 
чи  політичного  оправдання  як  структурних  складників 
примусу;  б)  чи  доцільно  мовити  про  моральну  відпові-
дальність людини за вчинки та діяння, скоєні під приму-
сом. Монографія засвідчує компетентну наукову позицію 
автора щодо вирішення цього завдання: по-перше, заслуго-
вує на увагу, зокрема, авторська теза (у контексті мораль-
ного чи політичного виправдання) стосовно застосування 
примусу щодо людини у разі вчинення нею дій, що супер-
ечать  її  волевиявленню  та  переконанням,  через  загрозу 
з  боку  іншої  особи,  приміром,  в  умовах  пограбування, 
коли  грабіжник, прикладаючи до  скроні  зброю,  вигукує: 
«Гроші,  або життя!».  У  цьому  конкретному  випадку  дії, 
вчинені через примус, практично завжди є виправданими, 
хоча й не у всіх ситуаціях; також цікаво викладені й думки 
автора  щодо  врахування  законного  застосування  держа-
вою примусу для дотримання закону, тобто філософсько-
правовий вимір у цьому разі безсумнівний, адже вказує на 
виправдання  державного  примусу  на  користь  спільного 
блага (проте слід зважити й на інший вимір цього питання, 
що стосується інтерпретації приватного застосування при-
мусу  з  моральної  точки  зору).  Звісно,  на  інтуїтивному 
рівні  примус  початково  можна  трактувати  як  моральну 
похибку. Найперше в ситуаціях із шантажем, вимаганням 
тощо.  Але  ця  точка  зору  не  зовсім  відповідає  легітим-
ності  форм  державного  примусу, що  міцно  вкоренилися 
у кожній державі, та, зрештою, уряди застосовують при-
мус для дотримання правопорядку, пенітенціарна система 
ґрунтується фактично на засадах погроз і спонукань тощо; 
по-друге, переконливі  доведення  автора  щодо  наявного 
в примусі обмеження свободи людини, яке, одначе, й не 
позбавляє  її  свободи волі; таким чином, оправдані нама-
гання  дослідника  достеменно  з’ясувати  межі  моральної 
відповідальності  людини  у  полі  безпосередньої  /  опо-
середкованої  загрози  та  визначити  аксіологічний  вимір 
наслідків змушених учинків чи діянь.

Тому,  якщо  державний  примус  містить  оправдання, 
то сам собою примус не в усіх випадках є неправильним. 
Таким  він  може  вважатися  передусім  у  разі  обмеження 
свободи  іншої  особи.  Хоча,  якщо  зважити  на  пенітенці-
арну систему,  то державний примус усе ж обмежує сво-
боду окремих осіб із метою забезпечення свободи багатьох 
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інших (скажімо, утримання під вартою злочинців (приму-
шування не  скоювати протиправних учинків)  забезпечує 
свободу  інших  людей,  даючи  їм  змогу  безпечно  пересу-
ватися та діяти в межах закону). До слова, І. Кант ствер-
джував, що примус справді обмежує свободу та за належ-
ного  застосування  державою  також  забезпечує  свободу. 
З  іншого  боку,  а  на  цьому  наголошують  представники 
лібертаріанства, примус може містити оправдання винят-
ково  за  умови  запобігання шкоди  іншим  особам. Попри 
те, треба визнати, що кожна людина вільна діяти в межах 
власного здоров’я, моральних принципів, життя, свободи, 
майна тощо. Крім того, навіть і не представники лібертарі-
анства схильні вважати, що застосування примусу держа-
вою є оправданим лишень задля захисту. Скажімо, можна 
стверджувати, що примус  є  виправданим,  якщо  захищає 
права людини, а в  інших випадках – передбачатиме еле-
ментарне порушення прав і свобод людини.

Аристотелівська  теорія  моральної  відповідальності 
не  містить  чітких  чи  швидких  засад  визначення  міри 
звинувачення  для  особи,  яка  діяла  під  примусом. Також 
необхідно зазначити, що відповідальність безпосередньо 
залежить від конкретних фактів і ситуацій, як-от повнота 
погрози  та  вимір  примусового  акту  (до  слова,  згідно 
з ученням Аристотеля, можливість змусити вбити найрід-
нішу людину – це абсурд). Отже, представники сучасної 
філософії,  загалом  погоджуючись  із  твердженням Арис-
тотеля,  все ж  спрямовують  зусилля  на  пошук  тих  умов, 
у яких можливе оправдання примусу. Ось, скажімо, один 
із  сучасних  американських  філософів  Г.Г.  Франкфурт 
стверджував,  що  примусова  загроза  породжує  у  жертви 
настільки  потужне  бажання  уникнути  покарання,  що 
воно своєю чергою спонукає її виконати вимогу за будь-
яких обставин: чи проти власної волі, чи проти логічного 
обґрунтування.  Чимало  сучасних філософів  категорично 
не  сприймають  такої  позиції,  вказуючи  на  визначення 
деяких  крайнощів  у  ситуаціях,  що  не  враховують  бага-
тьох  інших аспектів. Окрім того,  специфіка середовища, 
в  якому  діє  особа,  має  вирішальне  значення  для  визна-
чення міри відповідальності. В цьому контексті стрижне-
вим елементом визначення провини є межа шкоди, запо-
діяна іншій особі, та можливість уникнути загрози з боку 
жертви. Також необхідно: а) оцінювати рівень загрози; б) 
зважати  на  значущість  наслідків  невиконання  вимог  (як 
результату шкоди), що озвучує особа,  яка  здійснює при-
мус. Є думка, що особа не несе відповідальності за вчи-
нені дії, якщо не знає про негативні наслідки насильниць-
кого діяння.

Сьогодні  доцільно  припустити можливість  існування 
закону  поза  застосуванням  примусу,  який  за  онтологіч-
ною суттю є повсюдною особливістю права та має чільне 
значення  як  у  повсякденному  досвіді  в  галузі  права, 
так  і  в  загальних  уявленнях  про  право.  Таким  чином, 
з’ясовується, що застосування примусу є важливою рисою 
правових відносин.

Зрештою, сучасна філософія права невиправдано зали-
шила на «штрафному майданчику» дослідження примусу. 
На  вирішенні  цієї  проблеми  й  зосереджена  монографія 
Сировацького Валерія Івановича. 
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Отже,  становлять  інтерес  обґрунтовані  автором 
й  інтерпретативні  підходи  до  світоглядного  розуміння 
державного примусу як відображення сутності права (на 
думку  автора,  вивчення  вітчизняними  та  зарубіжними 
науковцями  феномена  примусу  у  філософсько-право-
вому  вимірі,  а  також  функціонування  його  інституцій-
ної  форми  в  межах  державних  структур  фіксують  осо-
бливості  політико-правових  процесів,  що  виявляються 
у здійсненні сучасного державотворення), і методологічне 
обґрунтування темпорально-просторової парадигми філо-
софсько-правового  контенту  державного  примусу  (важ-
ливе  значення  у  контексті  цього,  як  стверджує  Валерій 
Сировацький,  має  апробація  різноманітних  методологій 
з  метою формування  різнобічної  картини  простору  пра-
вового світу, вивчення правової реальності у різноманітті 
її  виявів),  викладені  в  першому  розділі  монографічного 
дослідження. 

У  другому  розділі  монографії  проаналізовано  вза-
ємодетермінацію  антропологічного  та  темпорально-про-
сторового вимірів державного примусу. Деякі підрозділи 
цієї частини наукової роботи виражають результати автор-
ських положень, що  стосуються,  зокрема,  людиновимір-
ності державного примусу (філософсько-правове обґрун-
тування  методу  позитивного  впливу),  темпоральних 
і  просторових  викликів  сучасного  правового  підходу  до 
визначення державного примусу  (європейська філософія 
права та європейське право) та інших.

Третій розділ монографії присвячений вивченню онто-
логічного  складника  темпорально-просторового  обґрун-
тування державного примусу. Зокрема, у ньому висвітлено 
питання, пов’язані із онтологічною характеристикою тем-
порально-просторових  складників  державного  примусу 
(в межах об’єктивності часу та простору), темпоральною 
та просторовою відкритістю державного примусу (інтер-
активність та інтерпасивність взаємодії державної влади, 
суспільства, людини) тощо.

Гносеологічна  підстава  темпорально-просторового 
обґрунтування державного примусу досліджується у чет-
вертому  розділі  монографії  та  охоплює  низку  проблем-
них питань,  як-от:  гносеологічні  константи  арґументації 
темпорально-просторового  виміру  правової  реальності, 
світоглядні концепти державного примусу як здійснення 
правовиховного впливу та правоосвітнього процесу, гно-
сеологічна зумовленість державного примусу як мотиву-
вання дотримання правових норм і реалізації правомірної 
поведінки та інші.

Прикінцеві розділи монографії присвячені з’ясуванню 
філософсько-правової  детермінації  темпорально-просто-
рових підстав  державного примусу  та  праксеологічному 

обґрунтуванню  темпорально-просторового  континууму 
державного примусу. Так, у п’ятому та шостому розділах 
дослідження  відображені  проблемні  питання,  що  стосу-
ються: аксіологічного виміру феномена державного при-
мусу як способу реалізації державної влади; мотиваційних 
підстав феномена державного примусу – справедливості 
і  покарання;  впливу  ідеологічного  апарату  примусу  на 
убезпечення від проявів  суспільно-політичної нестабіль-
ності в державі; моральної саморегуляції державної влади 
(внутрішніх  моральних  зобов’язань)  як  убезпечення  від 
стихійних тиску та примусу тощо.

Необхідно підкреслити завершеність кожного з розді-
лів монографії, їхнє теоретичне наповнення, що сутнісно 
поглиблює таке державно-правове явище, як примус, і, що 
не є останнім за значенням, різнобічно відображає обґрун-
тування  досліджуваної  наукової  проблеми.  Отже,  поня-
тійно-категорійний  апарат  монографії  автор  сформував 
гідно. Це вкотре підкреслює наукову новизну виконаного 
дослідження.

Водночас під час написання монографії доцільно було 
більше  зважити  на  вирішення  так  званої  дискусії  між 
представниками філософії та права щодо переоцінювання 
наявності  більшої  кількості  тих  осіб,  хто  підкоряється 
закону лише з причини статусу закону (приміром, одна із 
тез, що підтверджує суть цієї дискусії, така: мовляв, якщо 
люди  діють,  визнаючи  закон  лише  з  корисливих  моти-
вів, як-от загроза покарання чи санкцій, то учиняють так 
винятково  тому, що це ‒  закон). Але ж чимало  західних 
сучасних філософів у цьому контексті схильні стверджу-
вати, що люди дуже часто діють, спираючись на моральні 
принципи  у широкому  розумінні. А  така  підстава,  безу-
мовно, поза виміром закону. Тому, коли люди діють відпо-
відно до моральних принципів, закон не впливає на їхню 
поведінку. Отже, примус усе ж таки є ключовим засобом 
впливу закону на поведінку людини. Звичайно, з уваги на 
актуальність,  морально-етичне  обґрунтування  примусу 
заслуговує на  окреме наукове дослідження,  в  особливий 
спосіб,  коли  йдеться  про  війну  (ситуації  із  захопленням 
заручників,  різні  аспекти  тероризму,  використовування 
людей / дітей як захисного щита ‒ це лише деякі приклади 
морально-примусової  стратегії,  що  застосовуються  нині 
в  умовах,  скажімо,  воєнних  дій).  Попри  це,  морально-
етичний дискурс примусу досі недостатньо проаналізова-
ний і у філософії права зокрема і в філософії загалом.

Однак варто однозначно акцентувати на актуальності 
монографії  Валерія  Сировацького,  адже  сформульовані 
автором  положення  окреслюють  низку  важливих  напря-
мів подальшого вивчення філософсько-правового виміру 
державного примусу.
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Процес становлення вітчизняної податкової системи 
супроводжувався постійним реформуванням податкових 
платежів,  змінами  контролюючих  органів  у  сфері  опо-
даткування та пошуками нових підходів щодо вдоскона-
лення податкового законодавства та вирішення існуючих 
проблем.  Однією  із  таких  проблем  залишається  про-
блема правового регулювання непрямого оподаткування, 
його  зміна,  адаптація  та  гармонізація  з  нормами Євро-
пейського Союзу. Адже саме через удосконалення адмі-
ністрування непрямих податків в Україні держава зможе 
забезпечити створення належних умов для сталого роз-
витку  економіки  та  успішної  реалізації  покладених  на 
неї завдань та функцій. 

У зв’язку з цим поява функціональних досліджень, які 
відображають теоретичні й практичні аспекти правового 
регулювання  непрямих  податків,  є  вельми  своєчасною 
і важливою подією в науковому світі. Монографія скла-
дається з чотирьох розділів, у яких автор проаналізував 
сучасний  стан  дослідження  непрямого  оподаткування 
в  Україні,  принципи  та  функції  непрямого  оподатку-
вання, правове регулювання податку на додану вартість, 
акцизного податку та мита в Україні. Значну увагу при-
ділено  порівняльному  аналізу  особливостей  непрямих 
податків в Україні та інших країнах, сформульовано про-
позиції для усунення прогалин у чинному вітчизняному 
законодавстві. 

Перший розділ «Теоретико-правові основи правового 
регулювання непрямого оподаткування в Україні» присвя-
чено  визначенню місця непрямого  оподаткування  в  сис-
темі  оподаткування,  розкрито  сутність  та  концептуальні 
засади правового регулювання непрямих податків, окремо 
розглянуто  принципи  та  функції  непрямого  оподатку-
вання. Автором розкрито різні точки зору щодо розвитку 
системи непрямого оподаткування в Україні, досліджено 
його переваги та недоліки. 

У  другому  розділі  «Правове  регулювання  податку 
на  додану  вартість  в  Україні»  розкрито  поняття,  ознаки 
та  особливості  оподаткування  податком  на  додану  вар-
тість  в  Україні.  Наводиться  характеристика  платників, 
об’єкта  та  бази  оподаткування податку  на  додатну  вар-

тість,  визначення  ставки  та  існуючих  пільг  зі  сплати 
податку. Науковий  інтерес  викликають наведені  автором 
результати  дослідження  проблемних  аспектів  бюджет-
ного відшкодування податку на додану вартість в Україні. 
Матеріал  знайомить  з Директивами  Ради ЄС  та  практи-
кою Європейського Суду з прав людини у справах щодо 
захисту прав платників податку на додану вартість.

Третій розділ «Правове регулювання акцизного податку 
в Україні» детально розкриває особливості акцизного опо-
даткування в Україні, ознаки, переваги, проблемні аспекти 
та шляхи їх подолання. Автором досліджено особливості 
правового  регулювання  акцизного  податку  з  тютюнових 
виробів  та  алкогольних напоїв,  а  також Директиви Ради 
ЄС,  щодо  яких  Україна  зобов’язується  наблизити  своє 
законодавство  до  законодавства  Європейського  Союзу 
в цій сфері. Заслуговує на увагу пропозиція щодо оподат-
кування електронних сигарет, безалкогольних енергетич-
них напоїв та віднесення їх до переліку підакцизних. Про-
ведено аналіз оподаткування акцизним податком пального 
в Україні та запропоновано шляхи реформування податко-
вого законодавства з урахуванням досвіду Європейського 
Союзу.

У  четвертому  розділі  «Правове  регулювання  мита 
в  Україні»  досліджено  поняття,  ознаки  та  особливості 
мита  як  непрямого  податку.  Детально  розкрито  правове 
регулювання ввізного, вивізного, сезонного мита, а також 
акцентується увага на проблемах і особливостях особли-
вих видів мита в Україні. З урахуванням світового досвіду 
розроблено  шляхи  покращення  правового  регулювання 
оподаткування  мита  в  Україні,  що  надасть  можливість 
сформулювати напрями подальшого реформування подат-
кового та митного законодавства. 

Практична цінність монографії Н.І. Атаманчук «Пра-
вові основи непрямих податків в Україні» полягає у тому, 
що  результати  наукових  досліджень  і  здобутків  автора 
охоплюють  найбільш  проблемні  та  дискусійні  питання 
правового  регулювання  непрямих  податків  в  Україні 
та можуть бути корисними для законотворців, науковців, 
практиків,  викладачів,  аспірантів,  студентів,  а  також для 
тих, хто цікавиться відповідним напрямом.

1 Атаманчук Н.І. Правові  основи непрямих податків  в Україні  : монографія. 
Київ : Алерта, 2019. 352 с.
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Запропонована до уваги монографія В.І. Чечерського 
«Право  на  репродукцію  (відтворення)  в  системі  осново-
положних  прав  людини:  конституційно-правове  дослі-
дження» є однією з перших вітчизняних наукових праць, 
у  якій  право  на  продовження  роду  виділено  як  окреме 
фундаментальне право людини.

Упродовж  тривалого  часу  більшість  із  науковців 
та практиків не  розглядала можливість  репродуктивного 
відтворення людини як  її окреме право, сприймаючи цю 
спроможність як даність, навіть не задумуючись про його 
сутність чи місце серед інших прав.

В.І.  Чечерським  вірно  підкреслено, що  опрацювання 
наукових добірок із питань правової регламентації засто-
сування репродуктивних технологій, стерилізації людини, 
аборту  засвідчує, що  їх  автори  здебільшого  не  перейма-
лися  означеним,  а  обмежувалися,  спираючись  на  пози-
тивне право, аналізом вітчизняних нормативно-правових 
актів у цій сфері, в тому числі порівняно з досвідом іно-
земних держав, а також встановлення окремих правових 
прогалин та шляхів їх усунення. 

Більше того, навіть визнаючи право кожного на репро-
дуктивне відтворення (продовження роду), окремі дослід-
ники не  виділяли його  як окреме право  та не  визнавали 
його фундаментальності, яка походить із природи людини. 
При цьому навряд чи є правознавець, який би визнав спра-
ведливим або правильним заборону людині, громадянину 
мати власних генетично рідних дітей. 

Тим  вагомішим  є  підхід  В.І.  Чечерського  до  дослі-
дження  обраної  тематики.  Ним  не  тільки  акцентовано 
увагу на самому праві людини на відтворення, його змісті, 
структурі, принципах реалізації тощо, але і джерелі похо-
дження. З урахуванням останніх  здобутків біології, фізі-
ології  людини,  медицини  ним  обґрунтовано  наявність 
у кожної людини вроджених потреб, у тому числі на про-
довження власного роду, висловлено особисту точку зору 
із  приводу  такого  феномена,  як  «child-free»,  вказано  на 
взаємозв’язок репродуктивної поведінки та репродуктив-
них установок.

Крім  того,  завдяки  даній  праці  набуло  подальшого 
розвитку  загальне  вчення  про  сутність  природних  прав 
людини,  джерел  їх  походження,  методологія  концепції 
природного права.

Важливим  є  принциповий  підхід  науковця  щодо 
необхідності  розмежування  таких  дефініцій,  як  «право 
людини на репродуктивне відтворення», «пов’язані із пра-
вом  людини  на  репродуктивне  відтворення  інші  права», 
«репродуктивні права людини».

Ним  надано  авторське  визначення  права  людини  на 
репродуктивне відтворення: це фундаментальне особисте 
немайнове  право  на  вільне,  добровільне,  особисте  при-
йняття рішення щодо здійснення репродуктивної функції, 
яке полягає в народженні чи відмові від народження гене-
тично рідних дітей,  їх кількості та інтервалів між їхніми 
народженнями, а також використання для досягнення цієї 
мети доступних репродуктивних технологій.

1 Чечерський В.І. Право на репродукцію (відтворення) у системі основополож-
них прав людини: конституційно-правове дослідження : монографія. Херсон : 
Видавництво «ОЛДІ-ПЛЮС», 2019. 416 с.

У свою чергу, репродуктивні права людини визначено 
як комплекс прав людини в репродуктивній сфері із при-
воду  здійснення  нею  вільного  та  добровільного  репро-
дуктивного вибору, а також забезпечення та гарантування 
його реалізації, в тому числі через охорону репродуктив-
ного здоров’я.

Особливо  цінною  дана  монографія  є  в  епоху  різкого 
якісного  прориву  у  сфері  відтворення  людини  за  допо-
могою  технологій.  Незважаючи  на  теоретичну  сутність 
дослідження,  із  зазначеної  праці  може  отримати  зиск 
і практичний працівник, перш за все який працює у сфері 
надання послуг із допоміжної репродукції. Адже автором, 
який сам є практикуючим юристом і тривалий час працює 
в органах прокуратури, запропоновано низку практичних 
порад, які доцільно використати під час укладення дого-
ворів на допоміжну репродукцію, отримання пацієнтами 
податкової знижки в розмірі витрат на допоміжні репро-
дуктивні технології та ін. 

Видана  праця  присвячена  таким  питанням,  як  сут-
ність права людини на репродуктивне відтворення, в тому 
числі поняття, зміст, місце даного права серед інших прав 
людини,  принципи  його  реалізації  та  гарантій  і  форм 
захисту.

Важливою дана праця є з огляду на забезпечення ген-
дерної рівності, якій у монографії приділено значну увагу. 
Як доречно наголошено В.І. Чечерським, репродуктивна 
сфера  є  однією  з  найбільш  розбалансованих  у  цьому 
аспекті, внаслідок чого безпідставно обмежуються репро-
дуктивні права як чоловіків, так і жінок із питань реаліза-
ції окремих правомочностей.

Автором  звернено  детальну  увагу  на  правову  регла-
ментацію досліджуваного питання. Вказано не тільки на 
чинні  міжнародно-правові  акти,  але  і  нормативні  акти 
національних  законодавств, що регулюють сферу репро-
дуктивного відтворення в Україні та за кордоном. З ура-
хуванням об’єктивних обмежень в обсягах ним проведено 
порівняльно-правове  дослідження  нормативного  закрі-
плення  найбільш  дискусійних  питань  у  законодавстві 
різних  держав,  зокрема  права  на  постмортальну  репро-
дукцію,  вибір  статі  дитини,  підстави  для  застосування 
допоміжних репродуктивних технологій. За результатами 
запропоновано зміни до Конституції України, цивільного, 
сімейного, кримінального законодавств. 

Так,  ним  обґрунтовано  запропоновано  нормативно 
розділити  право  людини  на  життя  та  право  людини  на 
репродуктивне  відтворення.  Зокрема,  зазначено,  що  ЦК 
України  доцільно  доповнити  ст.  281-1  «Право на  репро-
дуктивне відтворення», у  якій,  зважаючи на міжнародну 
практику, – врегулювати основні  та принципові питання 
регламентації даного права людини та виключити відпо-
відні положення зі ст. 281 цього Кодексу.

Крім  того,  надано  слушні  пропозиції  доповнити  КК 
України  ст.  134-1  «Порушення  репродуктивних  прав 
особи  під  час  застосування  допоміжних  репродуктив-
них  технологій»,  якою  передбачити  кримінальну  відпо-
відальність  за  умисне  порушення  репродуктивних  прав 
особи під час застосування допоміжних репродуктивних 
технологій,  а  також  ст.  134-2  «Протиправне  викорис-
тання  генома  людини»,  якою  встановити  кримінальну  
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відповідальність  за незаконне клонування людини, ство-
рення химер, гібридів, а також протиправне редагування 
генома, в тому числі без згоди осіб, яким належить відпо-
відний біологічний матеріал.

Цінність  монографії,  на  наш  погляд,  полягає  не 
тільки  в  широкому  охопленні  тематики,  але  і  в  новизні 
постановки  та  вирішення  наявних  науково-практичних 
проблем.  Зокрема,  вказане  стосується  запропонованих 
В.І.  Чечерським  підстав  для  вибору  статі  дитини,  права 
на спадок у дитини, яка зачата  і народжена після смерті 
батьків чи одного з них, підстав на імплантацію ембріону 
за відсутності згоди одного з генетичних батьків та низки 
інших  актуальних проблем, навколо  яких  тривають дис-
кусії серед науковців і практиків.

Наприклад,  ним  детально  проаналізовано  підстави 
та  умови  донації  репродуктивних  клітин  та  ембріонів, 
аргументовано  вказано  на  необхідність  упорядкування 
правовідносин  у  цій  сфері,  в  тому  числі  законодавчого 
обмеження кількості гамет, що можуть бути використані 
для  донації  з  метою  недопущення  гіпотетичного  одру-
ження  осіб,  які  народжені  завдяки  донорським  гаметам 
однієї особи.

Цікавим є підхід дослідника до питання права в людини 
на життя до народження. У цьому контексті здобутком для 

вітчизняної  науки  стане  вивчення  співвідношення  права 
на життя  і  права  на штучне  переривання  вагітності,  яке 
В.І.  Чечерським  проведено  з  урахуванням  рішень  Кон-
ституційного Суду Словацької Республіки, інших органів 
конституційної  та  міжнародної юрисдикції,  аналітичних 
документів міжнародних організацій.

Зважаючи  на  депопуляцію  населення  України,  вирі-
шення  окремих  питань,  які  запропоновані  в  монографії, 
може бути  використане під  час  упровадженні  державної 
політики у сфері народонаселення, а також під час розро-
блення законів, які повинні врегульовувати правомочності 
людини в репродуктивній сфері, зокрема під час викорис-
тання допоміжних репродуктивних технологій.

Сучасним  є  бачення  автора монографії щодо підстав 
і умов для застосування біоінженерії у процесі репродук-
тивного  відтворення  людини,  зокрема  таких  методів,  як 
клонування і редагування генома потенційної дитини.

Звичайно,  що  не  всі  запропоновані  В.І.  Чечерським 
новели є безспірними. Однак наявність дискусій не при-
меншує  цінності  даної  праці  і,  безумовно,  є  ще  одним, 
суттєвим кроком до формування теоретичного підґрунтя 
для  становлення  України  як  демократичної,  соціальної 
та правової держави.
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